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چکیده :

گسترش افقي و عمودي شهرهاي امروزي يک ضرورت اجتناب ناپذير است که ماشيني شدن و وابستگي به وسيله نقليه و به تبع آن گسترش 

شبکه هاي حمل و نقلي را به يک ضرورت، و نه يک انتخاب تبديل کرده است. اما شهرها تنها در صورت رعايت تعادل در اختصاص زيرساختها 

و کاربري هاي مختلف، قادر به ادامه حيات و پايداري هستند. از جمله ايده هاي جديد در برنامه ريزي شهري و حمل ونقل شهري طرح 

اجرای طرح  امکان سنجی  با مطالعه موردی محله شهرک قدس،  "خيابان کامل"،  مقاله ضمن معرفی مفهوم  اين  است. در  کامل1  خيابان 

"خيابان کامل" و چگونگی اجرای آن در خيابان ايران زمين بررسی می گردد. مقاله حاضر با هدف امکان سنجی و اجرای طرح "خيابان کامل" 

در ايران، از نوع تحقيقات کاربردی است که با کمک روش کمی و کيفی انجام شده است. تجزيه و تحليل داده های کمی با نرم افزار SPSS و 

تحليل داده های کيفی، با روش سنجش و تحليل استراتژيک محيطی انجام شده است. در اين مقاله 3 الگوي ممکن براي تبديل خيابان ايران 

زمين به يک خيابان کامل طراحي و معرفي شده اند. سپس به ارزيابی و تحليل تطبيقی اين الگوها پرداخته شده است و الگوهای پيشنهادی، در 

اين مرحله با معيار اهداف طرح در جهت تحقق توسعه پايدار ارزيابی شده اند و از آن ميان هر يک امتياز بيشتری کسب نمود به عنوان گزينه 

بهينه برگزيده شد. نتايج حاصل از تحليل ها و طرح پيشنهادی بيانگر قابليت مناسب اجرای طرح "خيابان کامل" ايران زمين برای دستيابی به 

توسعه پايدار و همچنين ارتقای کيفی زندگی و افزايش سرزندگی در محله شهرک قدس است.

واژه های کلیدی: خیابان کامل، توسعه پایدار، محله پایدار، برنامه ریزي حمل و نقل، تهران
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1. مقدمه 
یکي از مهم ترین دغدغه هاي مدیریت شهري در شهرهاي امروز 

افزایش  است.  بودن شهر  یا خودرو- محور  و  بودن  انسان- محور 

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

انواع  است.  آورده  وجود  به  شهرها  برای  را  بسیاری  مشکالت 

آلودگی های محیطی، کاهش ایمني افراد پیاده، افزایش تلفات ناشی 

میزان  بودن  پایین  گلخانه ای،  گازهای  افزایش  رانندگی،  سوانح  از 

شهرهای  در  که  هستند  مسایلی  جمله  از  همه  محیطی،  مطلوبیت 

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

زندگی را در محیطهاي شهري کاهش داده است.

سنتي  و  مرسوم  هاي  طراحي  و  برنامه ریزي ها  دیگر،  سوی  از   

نه  و  ها،  خودرو  حرکت  تسهیل  با  متناسب  را  شهری  خیابان های 

خیابان ها،  این  دیگر  بیان  به  است.  داده  انطباق  انسان،  دسترسي 

و  انسان  تنها  نه  زیرا  ناکامل اند،  و  -  محور  خودرو  خیابان هایی 

به  که  افرادی  بلکه  نیست،  خیابان ها  این  طراحی  محور  نیازهایش، 

هر نحو به خودرو شخصی دسترسی نداشته و یا تمایلي به استفاده 

از وسیله نقلیه شخصي خود ندارند،  به شدت با مشکل جابجایي و 

دسترسي مواجه هستند.

امروزه دولت ها و جوامع در پی کاهش اثرات منفی ناشی از استفاده 

محیطی  پایداری  و  زندگی5  کیفیت  افزایش  و  خودرو  از  رویه  بي 

شهرها و محالت شهری هستند.

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

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

موفقیت نسبتا زیاد طرح است.

 تجربه هاي بسیار زیادي در زمینه تاثیرات مثبت اجراي خیابان کامل 

تر  ایمن  مانند خیابانهاي  اثراتي  به  توان  گزارش شده است که مي 

بهداشت  بهبود  لنکستر3،  در  اقتصادي  منافع  مونیکا2،  سانتا  در شهر 

در  انتخاب  و  جابجایي  دسترسي،  پارک4،  بالدوین  در  سالمتي  و 

همچنین  و  دیویس7  در  سرزندگي  سانفرانسیسکو6،  و  ساکرامنتو5 

مسئولیت پذیري مالي در سن دیگو8 اشاره کرد.]اتحادیه ملی خیابان 

تهران،  شهر  بخصوص  کشور،  مختلف  شهرهاي   .  2012] کامل، 

امروزه با بسیاري از پدیده ها و نمادهاي نامناسب گسترش بي رویه 

وابستگي به خودرو شخصي مواجه هستند،  به طوري که راهکارهاي 

سنتي عرضه- محور دیگر قادر به مقابله با این تأثیرات نیستند و لزوم 

توجه و تأکید بر امکان سنجي و اجراي روشهاي نوین برنامه ریزي و 

مدیریت شبکه ها و سیستم هاي حمل و نقل ضروري است. 

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

دستیابی به توسعه پایدار محله محور، سعی شده تا ضمن معرفی و 

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

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

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

کامل" در ایران ارائه شود.

2. تعریف مساله و اهداف پژوهش
خیابان ها، و به طور کلي معابر شهري، نقش مهم و قابل توجهي در 

عملکرد شهرها ایفا مي کنند و سهم مهمي از فضاهاي شهري را به 

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

زندگی، خرید، تفریح و به طور کلي فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعي 

فراهم می سازد. بنابراین خیابان ها باید برای همه افراد جامعه، پیر یا 

جوان، پیاده یا سواره، دوچرخه سوار و یا خودرو سوار طراحی شوند.

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

خودرو ها طراحی شده اند. 

این در حالی ا ست که خیابان ها فقط برای خودرو ها ساخته نشده اند، 

بلکه برای انسان ها هستند. از طرفی ورود خودرو به شهرهای ایران 

برای  را  بسیاری  نقلیه مشکالت  این وسیله  از  استفاده روزافزون  و 

شهرهای ما به وجود آورده است. 

دیده  محالت شهری  از جمله  شهر  تمام سطوح  در  مشکالت  این 

و  مکان ها  شهري،  محله هاي  که  است  شرایطی  در  این  می شود. 

علي خاکساري،  الناز ناصري، محمود صفارزاده
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محدوده هایي هستند که ابعاد مسائل در آنها کاماًل قابل شناسایی است. 

نیازهاي جدید که حاصل تغییرات اجتناب ناپذیر  در پاسخگویي به 

محله هاي شهري هستند، راهبردها، سیاست ها و برنامه هاي مختلفي 

مي تواند  برنامه ها  از  یک  هر  و ضعف  قوت  نقاط  مي شوند.  تجربه 

میزان کارآیي آنها را تحت تأثیر قرار دهد. 

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

می تواند ایمني، آسایش، دسترسی آسان برای هر فرد را با توجه به 

پیاده،  افراد  آورد. همچنین خودرو سواران،  فراهم  او  توانایی  سن و 

به  عمومی می توانند  حمل ونقل  وسایل  رانندگان  و  دوچرخه سواران 

طور همزمان در "خیابان کامل" رفت  وآمد کنند. در واقع "خیابان کامل"، 

خیابانی برای همه است.

از سوانح  ناشی  اجرای طرح "خیابان کامل" می تواند کاهش تلفات 

رانندگی، ارتقای ایمني افراد پیاده و دوچرخه سواران، کاهش گازهای 

گلخانه ای، افزایش میزان مطلوبیت محیطی، کاهش تأخیرات، تشویق 

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

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

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

محیط شهری مطلوب زندگی با کیفیت های زیستی باال که شهروندان 

به نظر می رسد. و به این  امکان پذیر  به راحتی در آن زندگی کنند، 

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

خلق خواهد شد.

از طرفی، در سال های اخیر، بویژه در دهه گذشته، پایداری به یکی از 

توسعه  است،  شده  تبدیل  شهرسازی  در  پراهمیت  و  کلیدی  واژگان 

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

حاضر به شمار می رود. امروزه، "خیابان کامل" گام مهمی در دستیابی 

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

حمل و نقل پایدار محسوب می شود.

افزایش روزافزون مشکالت شهری، برنامه ریزان شهری را بر آن داشته 

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

افزایش آسایش و آرامش ساکنین شهر، کاهش بی عدالتی های موجود 

به وسایل حمل ونقل  نحوه دسترسی  در  در طبقات مختلف جامعه 

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

بنابراین ضرورت مقاله حاضر با پیگیری اهداف اجرای طرح "خیابان 

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

در محله های شهری و همچنین  ایجاد سرزندگی  و  زندگی  کیفیت 

استفاده  برای  شهری  خیابان  یک  کردن  کامل تر  چه  هر  منظور  به 

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

امکان سنجی اجرای آن و همچنین مدل پیشنهادی برای اجرای طرح 

خیابان کامل در محله شهرک قدس شهر تهران بررسی شده است.

3. مبانی نظری پژوهش
3-1 پیشینه و خاستگاه مفهوم "خیابان کامل"

   در اواسط دهه 1990 دانشگاه کوچکی واقع در خارج شهر تاکوما9، 

واشنگتن یکی از اولین ها در ثبت اولویت اضافه کردن پیاده روها به 

راه های قدیمی بود، از آن هنگام شهرها تعهد اولیه ای در این رابطه 

نامیده می شوند.  دادند، همان چیزی که امروزه "خیابان های کامل" 

ایده ای که تمام پروژه های خیابان به تبع آن، نیازهای هرکسی که از 

بلکه  موتوری  نقلیه  وسایل  کاربران  تنها  نه  می کند،  استفاده  خیابان 

اتوبوس سوار  یا  و  می کنند  یا دوچرخه سواری  پیاده روی  مردمی که 

می شوند، را در نظر می گیرد. آنها کار خود را با فریب دادن شرکت 

گاز برای تقسیم هزینه ها در هنگام تعویض خطوط گاز و همچنین 

از طریق تبدیل شانه های شنی )سنگریزه ای( به پیاده رو آغاز کردند. 

آنها به دنبال فرصت هایی برای احداث خطوط دوچرخه هم زمان با 

پروژه های آسفالت کردن مجدد خیابان و همچنین تأمین فضا جهت 

ساخت ایستگاه های اتوبوس بودند. سپس تغییرات اساسی بیشتری 

از  ناشی  پیشرفت های  آیا  اینکه  از  محققان  اگرچه  کردند.  آغاز  را 

این سیاست تفاوت زیادی در ارزش مالکیت ایجاد می کند، مطمئن 

اقتصادی دلیل اصلی  تأثیر  از حامیان طرح،  اما برای برخی  نیستند، 

امکان سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور ...
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حمایت از رویکرد خیابان های کامل است]مک کان، 2009 [ .

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

به  دستیابی  روش  تغییر  برای  کامل  خیابان های  سیاست های  ساده 

حمل ونقل استفاده می کنند. این سیاست پذیرفته شده به عنوان قانون 

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

 85 از  بیش  می نهد.  بنا  حمل ونقل  سرمایه گذاران  برای  را  جدیدی 

ایالت، منطقه و شهر سیاست های خیابان های کامل را پذیرفته اند.

فعالیت  به  را  آمریکایی  شهروندان  کامل،  خیابان های  سیاست های 

فراهم  را  سفر  بیشتر  گزینه های  حالی که  در  می کند،  تشویق  بیشتر 

می آورد و ازدحام و شلوغی ناشی از ترافیک را کاهش می دهد. 

مسیرهاي  برنامه های مخصوص  آمریکا،  و شهرهای  ایالتها  بیشتر    

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

به  کامل  خیابان   سیاست   اجرای  راستای  در  زیر  شرح  به  قانونی 

تصویب رسید:

تمامی پروژه های  در  پیاده روی  و  دوچرخه سواری  "تسهیالت 

حمل ونقل، بجز در مواردي که شرایط خاص وجود دارد، باید لحاظ 

شود"]مک کان، 2009 [. 

3-2 ویژگیها و مزایای یک "خیابان کامل"

ایمن  فضایی  ساختن  فراهم  با  کامل"  "خیابان  سیاست گذاري 

حمل ونقل  کاربران  دوچرخه سواران،  پیاده،  عابرین  رفت وآمد  برای 

عمومی و خودرو سواران در هر سن و با هر توانایی به طور همزمان 

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

افزایش گزینه های رفت  وآمد، کاهش آلودگی آب و هوا، ایجاد فضایی 

و  کودکان  )سالمندان،  خاص  گروه های  رفت  وآمد  برای  مناسب تر 

کاهش  سفر،  زمان  کاهش  حمل ونقل،  هزینه های  کاهش  معلولین(، 

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

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

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

توصیفها منحصر به فرد بوده و پاسخگوی نیازهای زمینه ای خاص 

هر جامعه ای هستند. یک "خیابان کامل" ممکن است همه و یا بخشي 

شامل پیاده روهای ممتد و ایمن، مسیرهای ویژه دوچرخه، مسیرهای 

ویژه اتوبوس، ایستگاه های راحت و قابل دسترس حمل ونقل عمومی، 

رفت  وآمد  فرصت های  استراحت،  و  توقف  جهت  ایمن  فضاهای 

مکرر ایمن، فضاهای میانی وسط خیابان10، عالیم و راهنماهایی برای 

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

باریک، پر پیچ و خم و... باشد.

4. روش شناسی پژوهش
مقاله حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با کمک روش کمی و 

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

اطالعات پرسشنامه تهیه شده است. جهت تعیین اعتبار ابزار پژوهش 

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

قابلیت  بررسي  به منظور  آمد.  به دست  پژوهش  ابزار  صوری  اعتبار 

آلفای  ضریب  از  استفاده،  مورد  )طیف  های(  سنجش  ابزار  اعتماد 

آلفای کرونباخ به دست  کرونباخ استفاده شده است. میزان ضریب 

آمده براي هر یک از شاخص های پژوهش بزرگ تر از 0/7 است که 

این موضوع نشان دهنده همبستگي دروني بین متغیرها براي سنجش 

مفاهیم مورد نظر است و به این ترتیب مي  توان گفت که مقاله حاضر 

از قابلیت اعتماد و یا پایایي الزم برخوردار است. در بخش کیفی نیز 

مطالعه نمونه موردی شامل بررسی زمینه و پیشینه منطقه دو شهرداری 

تهران و محله شهرک قدس، دستاوردهاي مطالعات اسناد فرادست، 

شامل  مطالعاتی،  محدوده  فضایی  ساختار  بر  موثر  عوامل  شناخت 

جغرافیایی،  و  طبیعی  محیط  عمده  ساختارهای  شناخت  و  بررسی 

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

استخوان بندی فضایی و سیمای شهری، زیر ساخت ها و تجهیزات 

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

می دهند.

جامعه آماری پژوهش در بخش میدانی، ساکنین، کسبه و رهگذران 

علي خاکساري،  الناز ناصري، محمود صفارزاده
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خیابان ایران زمین و بلوک های اطراف آن است که 14392 نفر هستند 

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

نظر از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای انتخاب 

واحدهای نمونه در بین ساکنین و کسبه از نمونه گیری تصادفی ساده 

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

از فرمول عمومی کوکران استفاده شده است. بر این اساس تعداد 384 

نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش در این بخش به دست  آمد. 

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

برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور، شامل سه قسمت کلی و 

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

کامل" است. تمامی این قسمت ها در ارتباط متقابل با همدیگر قرار 

انسجام  برای  زمین  ایران  خیابان  بهینه  طراحی  آنها  نتیجه  و  دارند 

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

و تحلیل داده های کمی با کمک نرم افزار SPSS انجام شده است و 

به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی، از بررسی و تحلیل عوامل 

موثر بر ساختار فضایی محدوده استفاده شده است. 

طراحی برنامه "خیابان کامل" با روش برنامه ریزی توسعه راهبردی 

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

و  شده  پرداخته  راهبردی  بیانیه  تدوین  به  ایران زمین  خیابان  برای 

سپس بر اساس بیانیه راهبردی، الگوهای پیشنهادی ارائه گردیده اند. 

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.

5. اجرای "خیابان کامل" در ایران
خیابان ایران زمین در محله شهرک قدس شهر تهران به عنوان نمونه 

انتخاب  کامل"  "خیابان  طراحی  و  تحلیل  بررسی،  جهت  موردی 

فرآیندی خاص است که  برنامه ریزی دارای  نوع  گردیده است. هر 

مراحل و روند کلی کار برنامه ریزی را نشان می دهد. بدیهی است به 

برنامه مشخص  باید فرآیند  ابتدا  برنامه ای  تهیه و اجرای هر  منظور 

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

تمامی قسمت ها را به گونه ای سازمان یافته در کنار هم قرار داد. فرآیند 

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

اصلی  و  کلی  قسمت  سه  به  محله محور  پایدار  توسعه  به  دستیابی 

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

تقسیم می شود. 

5-1 شناخت محدوده مطالعاتی

محدوده مورد مطالعه، خیابان ایران زمین و بلوک های اطراف آن است 

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

دارد )شکل 1(.

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

با  محله  این  خیابان  طوالنی ترین  و  است  شده  قدس واقع  شهرک 

خیابان  )شکل2(.  است  متر   36 عرض  و  کیلومتر  سه  برابر  طولی 

ایران زمین با شکلی مانند یک نیم دایره )کمانی شکل ساعت گرد 12 

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

کل خیابان های فرعی فاز یک شهرک قدس را پوشش می دهد. دو 

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

گرفته اند. 

شکل 1. نقشه محدوده مورد مطالعه

اساس  بر  که  است  هکتار   151/86 مطالعه  مورد  محدوده  مساحت 

سرشماری سال 1385 جمعیت محدوده 14392 نفر است که از این 

امکان سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور ...
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تعداد 7566 نفر مرد و 6826 نفر زن هستند. تعداد خانوار محدوده، 

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

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

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

مطلوبی  نحو  به  ارتباطی  شبکه  مراتب  سلسله  قدس،  شهرک  در 

رعایت شده است. بزرگراه های همت، شیخ فضل اهلل نوری، یادگار 

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

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

قرار  نواری  شکل  به  سبزی  فضای  مسکونی،  واحدهای  و  کننده ها 

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

بیشتر بخشهاي محله دسترسی به واحدهای مسکونی از طریق معابر 

بن بستی فراهم می شود که در انتهای این بن بست ها، دوربرگردان دو 

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

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

اراضي بایر به ندرت در منطقه یافت مي شود،  به این ترتیب خوش 

آب وهوا بودن منطقه، شیب مناسب، چشم اندازهاي مناسب به کوه 

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

با محورها و عناصر ساختاري شهر )وجود خیابان آزادي و چمران 

عناصر  توسعه  شهر(،  مرکز  غرب  در  شهري  عمده  کاربري هاي  و 

ساختاري شهر به منطقه )ایجاد کاربري هاي بزرگ شهري(، توسعه 

محور  حول  کالبدي  توسعه  شهر،  به  مهاجرت  رشد  و  اقتصادي 

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

به عنوان نوعي سرمایه گذاري، فعالیت بخش دولتي و خصوصي در 

شهرک قدس، برنامه ریزي توسعه شهري، محوریت توسعه به سمت 

شمال غرب و غرب، ساخت بزرگراه ها در منطقه، ایجاد کاربري هاي 

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

تملک و توسعه شهري، فعالیت تعاوني ها در جنوب، غرب و شمال 

غرب پارک پردیسان، گسترش سرمایه گذاري و استقبال مردم براي 

سکونت در منطقه را می توان از عوامل توسعه منطقه دو شهرداری 

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

.] 1385

5-2 تحلیل، سنجش و ارزیابی

یافته های  قسمت  دو  در  حاضر  تحقیق  یافته های  تحلیل  و  تجزیه 

حاصل از مطالعات کیفی و یافته های حاصل از مطالعات کمی تدوین 

شده است.

5-2-1 یافته های حاصل از مطالعات کیفی

بنا بر یافته های حاصل از مطالعات کیفی و تحلیل استراتژیک محیطی 

و  درصد  چهار  حدود  عمومی محدوده،  شیب  که  برمی آید  چنین 

شمالی- جنوبی است و عارضه قابل توجه توپوگرافیکی در محدوده 

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

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

جزو اراضی پر خطر محسوب می شود که در تعیین سقف جمعیت 

پذیری محدوده و استقرار کاربری ها باید به این موضوع توجه شود. 

مورد  محدوده  سطح  در  اجتماعی  اقتصادی–  شاخص های  بررسی 

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

ساکنین  اجتماعی  و  اقتصادی  سطح  بودن  باال  از  حکایت  تهران، 

شکل 2. پالن موجود خیابان ایران زمین

علي خاکساري،  الناز ناصري، محمود صفارزاده



مهندسی حمل و نقل / سال ششم / شماره دوم / زمستان 1393 277

موضوع
عوامل بیرونیعوامل درونی

تهدیدهافرصت هانقاط ضعفنقاط قوت

محیط 
طبیعی 

و 
زیست

- تحت تاثیر بودن نیمه شمالي منطقه 
2  ازجریانهاي هوایي کوه به دشت، 

جریانهاي هوایي دره هاي فرحزاد و 
درکه و وزش بادهای شمال غربی

- برخورداري از ریزشهاي جوي 
باالتر از میانگین شهرتهران 

- برخورداري از چشم اندازهاي 
زیباي طبیعي 

- حضورکمرنگ صنایع آالینده

- اجراي طرح آزمایشي تفکیک زباله 
در مبدا در شهرک قدس و محدود 
شدن فعالیت زباله جمع کنهاي غیر 
مجاز در شهرک قدس با توجه به 

اجرای طرح آزمایشي تفکیک زباله 
در مبدا

- شیب تند معابر در نیمه شمالي 
منطقه

- تردد زیاد خودروهای شخصی 
در سطح معابر محدوده به عنوان 
مهم ترین عامل ایجاد آلودگي 

صوتي 

- باقي ماندن بخشهایي از زباله 
که در ساعات غیر مقرر از مراکز 

تولید بیرون گذارده مي شود

- رفت وآمد تعداد زیادي 
خودرو های حمل زباله درطول 

ساعات  شب

- آلودگی هوا در محدوده میدان 
صنعت به دلیل مکان توقفگاهی 

خودرو ها و اتوبوس ها

- وجود قطعات ملکي درشت دانه 
در محدوده ) مساحت بیش از 700 

مترمربع( جهت ایجاد فضاهای عمومی و 
سبز محلی و شهری

- حفظ اراضي ییالقي و خوش آب وهواي 
شمال منطقه و باغات

- حفاظت از چشم اندازهاي طبیعي 

- بهره گیري بهینه ازشبکه 
وسیع معابرازطریق حفاظت ازمطلوبیت آنها 
درجهت جلوگیري از گسترش آلودگیها 

- توسعه فضاي سبز در دره هاي غربي 
و شرقي) دره فرحزاد، اوین درکه( و 
در کناره بزرگراه ها در جهت تخفیف 

آلودگی های صوتی

- امکان توسعه، بهبود و پایداري 
الگوهاي اکولوژیک و زیست محیطي

- گرایش به تولید و تأمین فضاهای 
سکونتی نسبت به تأمین فضاهای 

عمومی و باز

- تکیه زیاد بر حمل و نقل 
خصوصي،  گسترش توقف و 

راهبندانهاي طوالني در بزرگراههای 
اطراف محدوده و در نتیجه افزایش 

آلودگي

- بیشترین مسافت طي شده )وسیله 
نقلیه کیلومتر( در میان مناطق 22 

گانه مربوط به منطقه دو است

- گرفتگي جویها و انهار در مواقع 
بارندگي شدید

-  کاهش زیبایي چشم اندازهاي 
طبیعي در مجاورت زباله هاي پراکنده

- عبور گسل داوودیه از جنوب 
شرقی محله شهرک قدس

جمعیت 
و 

اجتماع 
شهری

- متعادل بودن ساختار جنسی

- سطح باالي باسوادي و الیه هاي 
وسیع داراي تحصیالت عالي 

- رشد یافتگي سطح فرهنگ ساکنین 
به دلیل سطوح باالي تحصیل

- ناامنی اجتماعی بدلیل تجمع 
معتادین کارتن خواب در 

پارک های محدوده و حضور زنان 
خیابانی، و کودکان خیابانی در 
میدان صنعت و خیابان ایران زمین

- مهاجرت خانوارهای با 
سطح پایین فرهنگ زندگی 

آپارتمان نشینی به محله 
شهرک قدس در سال های اخیر

- فقدان فضاهای جمعی مناسب 
به منظور افزایش مراودات 

اجتماعی 

- وجود فضاهاي باز شهري در محدوده 
)میدان صنعت، مجتمع تجاری گلستان، 
محور ایران زمین جهت زندگي اجتماعي 

شهروندان(

- مرکزیت و پویایی فعالیت های تجاري 
واقع در محدوده

- بهره برداري از عالقمندي وحس تعلق 
ساکنین به  محدوده جهت حفاظت و 

ارتقای آن

- تغییر الگوی سکونت ساکنین 
محله شهرک قدس به علت صرفه 
اقتصادی )از ویالیی به آپارتمانی (

- سکونت بخش وسیعي از 
منابع نیروي انساني در مناطق پر خطر 

)درحاشیه خطوط گسل داوودیه( 
که باتهدیدات طبیعي روبرو هستند

- کاهش تدریجی تمایل ساکنان 
قدیمی به سکونت در محله

فعالیت 
و 

اقتصاد

- تمرکز و پویایي فعالیت هاي 
اقتصادي در محدوده مطالعاتی و 

وجود محورها و مراکز خدماتي – 
تجاري در سطوح محلی، ناحیه ای و 
منطقه ای که فضاي فعالیت و اشتغال 

را در منطقه 2 تامین نموده است 

- باال بودن ارزش فضایي محله و 
بالتبع آن ارزش زمین و ساختمان و 
باال بودن ارزش زمین مسکونی در 

محله شهرک قدس 

- وجود مجتمع هاي تجاري مدرن در 
محدوده و گردش باالي نقدینگي و 

جذب درآمد از سایر مناطق و 

- وجود اقشار پردرآمد و سطح باالي 
متوسط درآمد خانوارها

- گستردگي الگوي مراکز فعالیت 
 در مراکز سکونتي )مراکز تجاري 

و خدماتي خرد( و مکانیابي 
برخي  مراکز منطقه اي  و شهري 

درمراکزمحله اي  و ناحیه اي

- اشباع برخي محورهاي خدماتي 
– تجاري که موجب توقف و 
تراکم فوق العاده رفت  وآمد و 
اختالل در بافتهاي سکونتي در 

آن شده است )محور ایران زمین و 
محور گلستان جنوبی(

- حفظ و توسعه فعالیت هاي اقتصادي 
پویا و متناسب با نیاز محله

- جلب مشارکت شهروندان در 
سرمایه گذاري ومدیریت شهري

- وجود زمینه هاي سرمایه گذاري 
در ایجاد خدمات شهري )فرهنگي- 

فراغتی- پارکینگ هاي عمومي( در  جهت 
توسعه زندگي اجتماعي 

- باز بودن حیات اقتصادي منطقه 2 و 
ارتباط با سطوح خارج از منطقه و باالتر 

- امکان توسعه مراکز گردشگري – 
تفریحي به دلیل موقعیت طبیعي و 

زیست محیطي منطقه

- توسعه مراکز تجاري بدون صرفه 
اقتصادي 

- اغتشاش در بافت،  ناکارایي و 
کاهش کیفیت مطلوب زندگي در 

منطقه

- گسترش آلودگي ها،  توقف 
و پیچیدگي مسائل رفت  وآمد در 

محدوده و در نتیجه کاهش فعالیت 
و اشتغال

- توسعه مراکز شهري غیرسازگار با 
بافت مسکونی،  فعالیتي محدوده

- توسعه رانت خواري از زمین 
و افزایش متزاید نرخ سکونت و 

زیست در منطقه

جدول 1. سنجش و تحلیل استراتژیک محیطی )SWOT( عوامل محیط طبیعی و زیست و جمعیت و اجتماع شهری و فعالیت و اقتصاد موثر بر ساختارفضایی

امکان سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور ...
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شهرک قدس، نسبت به شهر تهران و منطقه دو دارد. مقایسه سرانه 

پیشنهادی طرح جامع  با سرانه های  انواع خدمات در وضع موجود 

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

به  گرایش  وجود  و  موجود  شبکه  باالی  ظرفیت  و  محدوده  سطح 

آپارتمان نشینی در محدوده، افزایش تراکم ساختمانی در محدوده را 

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

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

سطح اقتصادی ساکنین این محدوده و از سوی دیگر کمبود امکانات 

مناسب حمل ونقل عمومی و نیز نامساعد بودن مسیر پیاده روها، میل 

به استفاده از خودرو های شخصی را در میان ساکنین افزایش داده که 

سبب باال رفتن مصرف سوخت نیز گردیده است.

اساس  بر  قدس،  شهرک  محله  اجتماعی  آسیب های  بررسی  در 

داده های  بررسی  و  محل  اهالی  با  مصاحبه  و  میدانی  مشاهدات 

افراد  تردد  معتادین،  استنباط می شود وجود  جمع آوری شده، چنین 

غیربومی آسیب زا در خیابان ایران زمین و پارک های محله، و همچنین 

وجود کارتن خوابان و کودکان خیابانی از تهدیدهای موجود در این 

شهرک هستند ] شهرداری منطقه دو تهران،1385 [. 

در  زدن  قدم  که  دارند  اذعان  مسئله  این  بر  تهراني  شهروندان  کلیه 

باید  بزرگ  شهر  یک  ساکنین  نیست.  شهردلپذیر  این  خیابان هاي 

بتوانند از خیابانها نه تنها براي گذر، بلکه براي پیاده روي ایمن استفاده 

پیاده روها شکل مي گیرند  اتفاقات و فرصت هایي که در  زیرا  کنند، 

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

مالقات،  فرصتهاي  خدمات،  و  مغازه ها  تنوع  مانند  مي کند،  جذب 

برخودار  امکاناتي  چنین  از  تهران  مردم  لیکن   ،... و  جنب وجوش 

که  مي شوند  پشیمان  این شهر  خیابان هاي  در  پیاده روي  از  و  نبوده 

دالئل آن را مي توان به این ترتیب برشمرد: عرض ناکافي پیاده روها، 

این  )البته  پیاده روها  در  سایبان  عدم وجود  پیاده روها،  در  معبر  سد 

موضوع در محدوده خیابان ایران زمین به علت پوشش گیاهی مناسب 

پیاده روی آن کمتر به چشم می خورد(، وجود موانع )جوي و پارک 

اتومبیل ها( در معابر مقابل پل هاي همسطح عابر پیاده، عدم استمرار و 

پیوستگي در پیاده روها، عدم اجراي طرح موجود سیستم پیاده- سبز 

شهرک قدس، کیفیت متغیر مصالح کف پیاده روها، عدم نور کافي در 

پیاده روها و ضعف در تابلوهاي راهنما و اسامي معابر.

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

توسعه  معیارهای  مبنای  بر  قدس  شهرک  محله  موجود  وضع  کلی 

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

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

شده است. سنجش و تحلیل استراتژیک محیطی )SWOT(، به منظور 

شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی و فرصت ها و تهدیدهای بیرونی 

عوامل موثر بر ساختار فضایی انجام گرفته است. 

5-2-2 یافته های حاصل از مطالعات کمی

مطالعات  از  حاصل  یافته های  بر  بنا  طرفی  از  توصیفی:  یافته های 

کمی ویژگی های جامعه آماری پژوهش در بخش کمی بدین صورت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خانواده شان بیشتر از 1/5 میلیون تومان است. 

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

از  نیز  پاسخگویان  درصد   3/65 و  هستند  ایران زمین  خیابان  کسبه 

رهگذران هستند. از نظر شیوه های ترددی روزانه، یافته ها حاکی از آن 

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

عمومی و  حمل و نقل  وسایل  از  درصد   20/84 شخصی،  خودرو  از 

علي خاکساري،  الناز ناصري، محمود صفارزاده
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جدول 2. سنجش و تحلیل استراتژیک محیطی )SWOT( عامل کاربری زمین و حرکت و دسترسی موثر بر ساختار فضایی 

موضوع
عوامل بیرونیعوامل درونی

تهدیدهافرصت هانقاط ضعفنقاط قوت

کاربری 
زمین

- سطح وسیع و الگوي مناسب 
فضاي سبز منطقه 2 که فراتراز 
سرانه فضای سبز سایر مناطق 

است

- تعداد نسبتا« زیاد اجزاء 
الگوي تجاری)مراکز تجاری 

گلستان، ایران زمین و میالد نور( 
و بالتبع تنوع و حجم زیاد 

مخاطبین الگوي تجاری در محله 
شهرک قدس و محدوده مطالعاتی

- تنوع کاربري هاي فرامنطقه اي 
و کفایت اکثر کاربریها با توجه 

به سرانه ها

 -پایین بودن نسبي سطح تراکم 
خالص و ناخالص مسکوني 

نسبت به متوسط تهران

- عدم وجود پارکینگ کافی متناسب با 
تقاضای پارکینگ در سطح محدوده

- کمبود خدمات رفاه عمومی
- عدم جانمایی کاربر های وابسته در مجاورت 
کاربری های تجاری )فرهنگي، هنري، ورزشي، 

اوقات فراغت(
- تداخل شدید کاربري مسکوني با کاربریهای 

تجاری فرامنطقه ای در محدوده مطالعاتی  
- عدم جانمایي مناسب کاربریهاي فرامنطقه اي

- وجود اراضي آزاد براي کاربري هاي 
عمومی و پتانسیل ایجاد کاربري هاي 

همگاني درآمدزا در محدوده
- تعداد بسیار کم کاربریهاي شهري 

ناسازگار با کاربري مسکوني
- غلبه کاربري مسکوني در سطح محله 

شهرک قدس
- امکان اتصال به ساختار شهري به کمک 

کاربریهاي فرامنطقه اي
- وجود زمینهاي بایر که امکان ایجاد 
کاربریهاي مورد نیاز را فراهم مي کند

- عدم تلفیق مناسب 
الگوي کاربریهاي وابسته 
با کاربري تجاري کالن
- پایین بودن امنیت 

درشب
- فشار الگوي مسکوني، 

فعالیتهاي تجاري به 
الگوي فراغتي 

- عدم تلفیق مناسب 
کاربریهاي اصلي و عمده 

منطقه با شبکه معابر
- گرایش بیش از حد به 
ایجاد کاربریهاي تجاري 
و اداري فرامنطقه اي 
با توجه به سرانه هاي 
مصوب در محدوده 

مطالعاتی

حرکت و 
دسترسی

- پوشش منطقه 2 باشبکه 
معابربزرگراهي وشریاني اصلي 
و تأمین دسترسی سریع و آسان 

به سایرمناطق  و مراکز شهر 
- قرارگرفتن مراکزمهم در مقیاس 

شهري و حتي ملی در منطقه 2
- اجراي اکثر طرحهاي مصوب 

معابر منطقه و تقاطعهاي 
غیرهمسطح

- وجودپیاده رو در معابر محدوده 
مطالعاتی به صورت تفکیک شده 

از سواره
- وجود شبکه شطرنجي معابر که 

انعطاف پذیري زیادي دارد
- وجود زیر ساختهاي نسبتا” 
مناسب در محدوده بویژه در 

زمینه رفت  وآمد
- شبکه وسیع معابر با بارترافیکي 
نسبتا”کم وحرکت روان خودروها 

با سرعت نسبتا” باال 

- کیفیت نازل سطح آسفالت خیابان ایران زمین
- پوشش ناقص سیستم حمل و نقل همگاني 
و کیفیت نامطلوب سیستم حمل ونقل همگاني  

موجود 
- عدم ساماندهي ایستگاه هاي حمل  و نقل 

همگاني و محل سوار و پیاده شدن مسافران 
- وجود مراکزجاذب سفر درمقیاس شهري 
در محدوده مطالعاتی بدون تامین دسترسي 

اصولي
- عدم وجود مسیردوچرخه سواري و ضعف 

درسیستم حرکت پیاده در محدوده
- گسستگي در سازمان فضایي موجود 

)درمقیاس محله، ناحیه و منطقه( ازطریق 
احداث بزرگراهها 

- عدم تجهیز معابر محدوده مطالعاتی 
به سیستم روشنایي  مناسب و کافی

- ضعف تابلوهاي راهنما و اسامي معابر 
- متناسب نبودن معابر و تقاطعها جهت 

استفاده معلولین و نابینایان
- عدم تامین پارکینگ مناسب جهت 

کاربریهاي عمده جاذب سفر 
- عدم تامین ایمني تردد در معابر، بویژه در 

تقاطعها و میادین 

- ساماندهي نظام حمل ونقل در محدوده 
مطالعاتی عمدتًا متکي بر پیاده روی، 

دوچرخه سواری و وسایط نقلیه عمومي
- ایجاد تسهیالت براي دسترسي به 

مراکز تجاری ) مرکز تجاری گلستان و 
ایرا ن زمین( 

- وجود پتانسیل ها براي ایجاد شبکه پیاده 
راهي و دوچرخه سواری

- امکان توسعه سیستم حمل و نقل 
همگاني به دلیل سطح وسیع شبکه موجود

- احداث خطوط جدید مترو)خط 7 
پیشنهادی مترو( 

- هوشمند نمودن تقاطعها 
- اجراي موج سبز در معابر شریاني اصلي 
- کاهش تاخیرها در تقاطعها و افزایش 

سطح خدمات درحد مطلوب
- آماده سازي کلیه معابر و تقاطعها جهت 

استفاده معلولین و نابینایان
- تقسیم بندي زمان پارک حاشیه اي در 
معابر با تقاضاي پارک قابل توجه و اخذ 

وجه جهت استفاده از این فضا 
- واگذاري حمل ونقل عمومي به بخش 

خصوصي درمحدوده منطقه 2 

- فشار ترافیکی ناشی از 
مراکز تجاری فرامنطقه ای

- گسترش سفرهاي 
عبوری از محدوده 

مطالعاتی
- پراکندگي و توزیع 

نامناسب مراکز خدمات 
عمومي در مقیاس 

شهري و منطقه اي )عدم 
مدیریت تقاضاهاي سفر(
- افزایش میزان مالکیت 

خودروي سواري 
شخصي 

- آلودگي تدریجي 
هواي محدوده

- آلودگي تدریجي 
صوتي معابر محدوده

امکان سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور ...
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8/59 درصد نیز از دوچرخه استفاده می کنند. 

61/19 درصد از پاسخگویان اطالعی از "خیابان کامل" و ویژگی های 

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

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

درصد در حد کم اظهار کرده اند که خیابان ایران زمین برای اجرای 

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

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

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

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

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

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

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

کم است ]ناصری، 1391 [. 

یافته های استنباطی: عالوه بر این، با توجه به شاخص  های امکان سنجی 

اجرای "خیابان کامل" برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور و 

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

کمک آزمونt  تک نمونه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته اند. بنا بر 

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

است،  مفروض  میانگین های  از  بیشتر  پاسخگویان  موافقت  میانگین 

بنابراین از این سنجش چنین استنباط می شود که در شهرهای ایران 

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

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

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

محله های شهری را افزایش می دهد و همچنین طرح "خیابان کامل" 

باعث ارتقای کیفی زندگی در محله های شهری می گردد. 

5-3 طراحی برنامه "خیابان کامل"

از  می دهند،  تشکیل  را  محله  اصلی  استخوانبندی  خیابان ها،  شبکه 

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

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

نخواهد بود. به این منظور طراحی شبکه خیابان های کاملی که بتواند 

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

پایدار باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

با بررسی ویژگی های خاص محله شهرک  قدس و ماهیت تحوالت 

توسعه محلی آن می توان رویکرد مناسب مواجهه با خیابان ایران زمین 

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

توسعه انتخاب نمود.

با توجه  ایران زمین و  انجام شده در خیابان  با توجه به بررسی های 

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

الگوهای دیگر، در کنار حفظ  با  الگوی موجود  تلفیق  با  و می توان 

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

جدول 4. شاخص  های امکان سنجی اجرای "خیابان کامل" برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور و گویه های سازنده آنها

گویهشاخص

مسیرهای پیاده روی ممتد و ایمن، مسیر های ایمن ویژه دوچرخه، مسیرهای ویژه اتوبوس، ایستگاه های راحت و قابل دسترس حمل ونقل عمومی، خیابان کامل
فضاهای ایمن جهت توقف و استراحت، رفیوژهای خیابان، عالیم و چراغ راهنما برای افراد پیاده و رمپ لبه پیاده رو برای تردد معلولین.

توسعه 
پایدار

توسعه و نهادینه شدن فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری، افزایش امنیت و ایمنی، صرفه جویي در زمان و هزینه، کاهش نابرابري در میزان 
دسترسي افراد به شیوه های مختلف حمل ونقلی، اشتغال زایي در محله و توسعه اقتصادی، کاهش فقر، کاهش جرایم، افزایش قیمت منازل مسکوني 

اطراف، حفظ منابع زیست محیطی 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

افزایش سالمت جسماني مردم مانند کاهش درد، فشار خون و...، افزایش نشاط و شادابی در بین مردم، افزایش سالمت فکري و رواني مردم مانند 
کاهش استرس، افسردگي، اضطراب و... و احساس آرامش والدین از بابت فضاي مناسب براي تردد کودکانشان.

علي خاکساري،  الناز ناصري، محمود صفارزاده
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با ساختار خیابان ایران زمین رویکرد ترمیم و پاالیش اتخاذ می گردد. 

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

ایران زمین  تدوین چشم انداز خیابان  کامل"،  "خیابان  برنامه  طراحی 

است )شکل 3(.

شده  پرداخته  راهبردی  بیانیه  طراحی  به  تدوین چشم انداز،  از  پس 

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

راهبردها در راستای نیل به چشم انداز ترسیم شده، تعیین می شوند. 

محله  ایران زمین  خیابان  فضایی  ساختار  طراحی  راهبردی  بیانیه 

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

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

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

ساختارهای محلی در قالب سه موضوع مذکور گنجانده شوند تا با 

بررسی آنها، راه های مطلوب رسیدن به ساختار فضایی بهینه و پایدار 

محله حاصل شود )جدول 6(.

جدول 5. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه در خصوص بررسی امکان اجرای طرح "خیابان کامل" در خیابان ایران زمین

متغیر
انحراف میانگیندامنه تغییرات

استاندارد
میانگین 
مفروض

tدرجه آزادی
)df(

سطح معنی داری
)Sig(

بیش ترینکم ترین

84027/645/45246/6723830/000امکان اجرای طرح خیابان کامل

105039/206/953010/3603830/000توسعه پایدار

افزایش سرزندگی در محله های 
42016/953/37128/2563830/000شهری

ارتقای کیفی زندگی در 
73531/525/532113/5953830/000محله های شهری

شکل 3. بیانیه چشم انداز "خیابان کامل" ایران زمین

امکان سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور ...
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طراحی "خیابان کامل" در واقع مرحله نهایی و محصول فرآیند مقاله 

حاضر محسوب می شود، که به دلیل نگاه همه جانبه و یکپارچه به 

را در زمینه طراحی  آزمون و خطا  اجازه  تردد،  شیوه های گوناگون 

الگویی مطلوب و بهینه از طریق طراحی الگوهای گزینه ای مختلف،  

فراهم می کند. خیابان ایران زمین در قسمت غربی محله شهرک  قدس، 

بخشي از حیات اقتصادی محله مي باشد. حفظ سالمت آن به پرورش 

هویت محلي کمک نموده و به نوبه خود به توسعه پایدار نیز یاري 

مي رساند. به منظور ارائه ساختاری پایدار و متناسب با نیاز ساکنین 

محله، سه الگوی گزینه "خیابان کامل" ایران زمین در محله شهرک  

خاص  ویژگی های  دارای  یک  هر  که  است  گردیده  طراحی  قدس 

هستند. رویکرد مواجهه با ساختار خیابان ایران زمین در هر سه گزینه 

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

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

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

ارتباطی کارا و چند شیوه ای است به نحوی که تمامی شیوه های تردد 

عمومی و  دوچرخه سواری، حمل ونقل  پیاده روی،  از  اعم  خیابان  در 

خودرو شخصی بتوانند در ساختاری منسجم و پایدار عبور و مرور 

آنها  توانایی  و  سن  از  نظر  صرف  جامعه  تمامی گروه های  برای  را 

فراهم کنند.

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

جدول 6. بیانیه راهبردی طراحی ساختار فضایی پایدار خیابان ایران زمین محله شهرک قدس

شکل 4. الگوی پیشنهادی اول خیابان کامل ایران زمین

علي خاکساري،  الناز ناصري، محمود صفارزاده
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مداخله و با احترام به وضع موجود، به اصالح خیابان و تبدیل آن 

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

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

پیاده روی موجود در خیابان به عنوان اصلی ترین ماموریت این الگو 

شناسایی شده است. طراحی مسیر دوچرخه مناسب با رعایت ضوابط 

را  مناسب  تعاملی  خیابان،  سواره  و  پیاده   مسیر  کنار  در  قوانین  و 

برای عابرین پیاده، دوچرخه سواران، کاربران وسایل نقلیه عمومی و 

خصوصی به منظور حضور همزمانشان در خیابان با حفظ امنیت هر 

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

حاشیه ای اختصاص داده شده است که این فضا با محدودیت و در 

مسیر  تعبیه  می گیرد.  قرار  اختیار خودرو سواران  در  ساعاتی خاص 

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

افزایش سرانه  از طرف دیگر در  امنیت دوچرخه سواران است و  و 

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

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

ارتقای روشنایی خیابان و پیاده رو، ساماندهی ایستگاه های اتوبوس، 

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

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

شده است )شکل 4(. 

پیاده،  عابرین  به  توجه  دوم  الگوی  طراحی  در  اصلی  موضوع 

منظور  این  به  عمومی است.  حمل ونقل  کاربران  و  دوچرخه سواران 

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

حمل ونقل عمومی سعی در برقراری عدالت میان این دو شده است. از 

طرفی با اجرای این الگو و افزایش کمی کاربران دوچرخه، حمل ونقل 

پیاده روی،  برای  مناسب  فضایی  ساختن  فراهم  همچنین  عمومی و 

هوا، حفظ  آلودگی  کاهش  از جمله  پایدار  توسعه  موردنظر  اهداف 

زندگی  کیفیت  افزایش  اجتماعی،  عدالت  برقراری  زیست،  محیط 

الگوی  در  که  اقداماتی  است. سایر  قرار گرفته  ویژه ای  توجه  مورد 

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

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

پیاده رو، ساماندهی ایستگاه های اتوبوس، تعبیه مبلمان مناسب، خلق 

کاربری های مختلط و متناسب با نیاز ساکنین محله در این الگو نیز 

مد نظر هستند )شکل 5(. 

تدوین  قبل  الگوی  دو  از  تر  واقعگرایانه  و  کل نگرتر  سوم  الگوی 

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

است.  گرفته  قرار  ویژه ای  توجه  مورد  رفیوژ  هم  و  شده  پرداخته 

تردد  برای  راحت  و  ایمن  خیابانی  الگو،  این  در  ایران زمین  خیابان 

همزمان تمامی گروه ها با هر نوع شیوه تردد در نظر گرفته شده است. 

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

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

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

در حفظ ایمنی و امنیت عابرین پیاده به همراه تابلوهای مخصوص 

نورپردازی های مناسب در فضای خیابان و  پیاده،  و خط کشی عابر 

پیاده روها، مبلمان مناسب و راحت، فضاهای دلنشین به منظور توقف 

مختلط  کاربری های  ایجاد  پیاده روها،  در  پیاده  عابرین  استراحت  و 

ایران زمین  خیابان  همگی  ساکنین،  آسایش  حفظ  رعایت ضوابط  با 

شکل 5. الگوی پیشنهادی دوم خیابان کامل ایران زمین

امکان سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور ...
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را به فضایی دلچسب برای تردد تبدیل می کنند )شکل 6(. به علت 

حذف پارکینگ حاشیه ای از سطح خیابان، تأمین پارکینگ عمومی در 

همچنین  است.  طرح  این  مهم  قسمتهای  دیگر  از  خیابان  مجاورت 

هر  اجرای  برای  محله  سطح  در  مردمی مختلف  انجمن های  ایجاد 

تغییرات  ضرورت  طرح،  دستاوردهای  از  حفاظت  طرح،  بهتر  چه 

و بازنگری های پی در پی در طول اجرا و گسترش طرح در سراسر 

خیابان های محله شهرک قدس به منظور ایجاد شبکه ای از خیابان های 

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

تحقق آنها برنامه های کاربردی مد نظر است. اگرچه امکان نشان دادن 

سیاستگذاري های  عنوان  به  اما  نیست،  نقشه  روی  بر  برنامه ها  این 

مدیریت شهری قابل اعمال هستند.

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

در این قسمت به ارزیابی و تحلیل تطبیقی این الگوها پرداخته شده 

اهداف طرح در  معیار  با  این مرحله  پیشنهادی، در  الگوهای  است. 

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

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

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

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

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

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

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

با آن معیار ندارد.

پس از امتیازدهی الگوهای پیشنهادی، الگوی پیشنهادی سوم به عنوان 

الگوی بهینه "خیابان کامل" ایران زمین، با توجه به معیارهای پایداری 

انتخاب گردید و از میان گزینه های موجود، بیشترین موفقیت را در 

تحقق اهداف توسعه پایدار دارد. همان طور که ذکر شد الگوی سوم 

نمودن  فراهم  در  دیگر  از طرف  و  است  واقع بین تر  اجرا،  از حیث 

فضای مورد نیاز برای دسترسی پیاده، دوچرخه، حمل ونقل موتوری 

و همچنین افزایش سطح رفیوژ به عنوان پناهگاهی برای عابرین پیاده 

در هنگام عبور از خیابان و عاملی در کاهش تصادفات موفق تر عمل 

می کند. الگوی سوم به عنوان الگوی پیشنهادی اولیه ای برای اجرا، 

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

نهایتا" بازنگری و تدوین مجدد راهکارهای اجرایی آن معرفی شده 

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

"خیابان کامل" ایران زمین دست یابیم.

6. جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله تالش گردید تا طرح اجرایی "خیابان کامل" در یکی 

از محله های شهری ایران با توجه به شرایط موجود زیست محیطی، 

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

نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر است:

خیابان هایی  ایران،  شهری  محالت  در  موجود  بیشترخیابان های   -1

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

و با ایجاد فضایی برای تردد تمامی شیوه های حمل ونقلی از طریق به 

وجود آوردن شبکه ایمن و کارآ فراهم نمی سازند. این موضوع بیانگر 

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

شکل 6. الگوی پیشنهادی سوم خیابان کامل ایران زمین

علي خاکساري،  الناز ناصري، محمود صفارزاده
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که در برخی جوامع و محالت پاسخگو باشد و در برخی دیگر خیر، 

بلکه "خیابان کامل"، طرحی انعطاف پذیر است که شامل مجموعه ای 

از راهبردها، سیاست گذاریها و اقدامات در جهت کامل کردن خیابان 

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

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

شهری ایران یک ضرورت محسوب می شود. 

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

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

و  زیست پذیری  محیطی،  پایداری  یعنی  پایدار  توسعه  اهداف  به 

رقابت پذیری است. 

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

این معنی است که  به  این  کامل می تواند گام مهمی محسوب شود. 

طرح "خیابان کامل" از طریق افزایش شیوه های رفت وآمد، افزایش 

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

رشد اقتصادی، کاهش هزینه ها و رشد هوشمند به تدریج شهرهای 

کامل تری را شکل می دهد.

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

پیاده روی و دوچرخه سواری، محلی برای توقف، استراحت، گذران 

در  اجتماعی،  بویژه  ارتباطات  و  معاشرت  ارتقای  و  فراغت  اوقات 

محالت شهری است و به خلق اجتماعات قوی تر و افزایش کیفیت 

زندگی و سرزندگی در جامعه و محله های شهری منجر می گردد. 

5- کامل سازی خیابان ها چه در محالت مسکونی و چه در محالت 

راهکارهای  می شود.  محسوب  ضرورت  یک  شهر  مرکز  تجاری 

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

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

پخش کننده و محلی طرح های متفاوتی از مفهوم "خیابان کامل" باید 

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

مانند مسیر های ویژه دوچرخه، در محالت مسکونی اثرگذارتر است 

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

الگوی سومالگوی دومالگوی اولاهداف کلی

334ارتقاء کیفیت محیط زندگی و افزایش سرزندگی ساکنین

344حفاظت از محیط زیست طبیعی، افزایش فضاهاي سبز و باز و توجه به مشکالت زیست  محیطي

233حفظ ساکنین اصلي و قدیمي محله

334تأمین آسایش فردی-جمعی

234ساماندهي ترافیکي، کاهش حمل ونقل سواره و بهبود وضعیت معابر

233افزایش مطلوبیت دسترسی عمومی

134حفظ ارزش ها و تقویت هویت های فرهنگی محله و فضاهاي خاطره  انگیز موجود

234محور قرار دادن انسان و فعالیت هایش

133ساماندهی کاربری ها و انتظام بخشیدن به آنها

243افزایش توان اقتصادی

234تقویت صنعت گردشگری

234افزایش فضاهاي سبز و باز و توجه به مشکالت زیست  محیطي

253844مجموع امتیازات
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و بیشتر مورد استقبال مردم قرار می گیرد و برخی دیگر مانند خطوط 

مناسب تری  راهکار  شهر  مرکز  تجاری  محالت  در  اتوبوس،  ویژه 

جهت کامل نمودن خیابان است.

 

8. پی نوشتها
ناکامل، خیابان هایی هستند که   Incomplete Street : خیابان های 

صرفا" با توجه به و در نظر گرفتن نیازهای خودرو ها، طراحی شده اند 

و با ایجاد پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل ونقل عمومی غیرراحت، 

شیوه های  سایر  برای  انتخاب  حق  خطرناک  غالبا"  و  غیرجذاب 

رفت وآمدی را محدود می کنند.
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
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