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 چکیده
 مرور به و شد كاسته پياده فضاهای اهميت، حركت سواره  با اسبمتن الگوی طراحی شهر مدرنيسم و غلبه انطباق تفكر با حاكميت

 تفكيه   و بنهدی منطقهه  هایسياست ديگر، سوی دادند. از دست از شهری یهافضا در را خود اولويت و جايگاه پياده، فرادازمان 

ههد  پههوه    شهدند   شهرها حيات و پويايی رفتن دست منجربه از مدرن شهرسازی دوران در شهری هایكاربری و عملكردها

و پس از اجهرا در محهور بلهوار     حينقبل،  پياده روها  سازیمناسبپروژه های عمرانی ها و مسائل چال  شناختو  ارزيابی حاضر؛

 -توصهيفی  تحقيق؛ روشاز منظر و شناختی   ؛اهدااز منظر )ميدان قيام تا ميدان شهدا( شهر بروجرد است. اين پهوه   یشهدا

دو آماری خهی  با استفاده از آزمونو آوری شده جمع شنامهسگيری از ابزار پربهرهو با ، كيفی كمی شده هانوعيت داده است تحليلی

ها حاكی از آن است كه فقدان مديريت واحد، مستقل و متمركز، ابهام و ترديهد  يافته؛ ه اندپيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

تهوجهی  رسانی به موقع به ساكنان و كاربران يا بیو نارسايی نظام اطالع سازیمناسباهميت مديران شهری نسبت به ضرورت و 

 سازی قبل از اجرا است. مشهكالت ناشهی از فلاليهت روزمهره    های مناسبهای فراروی پروژهترين چال به مشاركت محلی، مهم

و نبود ستاد يا متهولی مراقبهت و نگههداری بهه ترتيهب       ی پروژهاجراحين های متلدد، در ويهه تردد عابران توأم با توقفبه كسبه 

  باشند.زا در زمان اجرا و پس از آن میهای چال ترين مؤلفهمهم
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 مسئلهبيان 
هایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکی نبووده و در حقیقوت بوا    فضاهای شهری، مکان

یابند. فضاهای شهری قدمتی دیرینه در تواری  شهرسوازی داشوته و در ادوار مفتلو  بوه      حضور انسان و فعالیت اوست که معنا می
، جوو کاشانی) اندگیری بافت شهری در پیرامون و یا بر حول محور خود گردیدهیافته و سبب شکلاشکال گوناگون در شهرها حضور 

وجود آورده است. توجوه بوه   های بزرگی را بهامروزه شهرهای بزرگ و کوچک با مسائل شهری و شهرنشینی، دشواری(. 96: 1389
روی و حیات شهرها است و در بین نیازهوای انسوانی، پیواده   گیری، گسترش ترین عوامل شکلنیازهای انسانی در شهر یکی از مهم

مهری قرار گرفتوه و شواید هوم بوه فراموشوی      توجهی و بییکی از نیازهای مهم و اساسی انسان است که متأسفانه امروزه مورد بی
رو، زندگی اجتماعی شهر را این ارتباط در فضایی به نام پیاده ؛ها با یکدیگر استسپرده شده است. شهر محل زندگی و ارتباط انسان

 تر و پایدارتر خواهد بودتر، واضحزند و هرچقدر این فضا ایمن، روشن، زیبا، متنوع و متفاوت باشد، زندگی اجتماعی شهر قویرقم می

(Morris, 1968)  روهای استاندارد و عدم رعایت ضوابط الزم، تبودیل  پیادهاما فقدان . (1393مقدم و رهنما،  نژادداوری)به نقل از

ش نامناسوب و ییور   ها و گاری دستفروشان، وجوود سوحون نامتقوارن و نا،وان، سونگفر     روها به پارکینگ موتور سیکلتشدن پیاده
فضواهای  ریزی و مدیریت برنامه رو شده است.پیاده جهت عبور از حاشیه خیابان به جای مسیر پیاده ترییب عابرینعامل  استاندارد،

یکی از نمودهوای ایون    است. وجهی نو مورد بازنگری قرارگرفتهانسان( از ) محوریت عنصر شهرنشین شهری با رویکرد اجتماعی و
 نظوام  روها برای تسهیل درها و پیادهراهویژه پیادهه سازی و ساماندهی فضایی و کارکردی فضاهای عمومی شهری بمناسبرویکرد 
محیحی و ترافیکی در شهرها و افزایش نیازهای فرایتی شهروندان، احیاء های اخیر با بروز مسائل زیستسال در اده است.حرکت پی
مورد توجوه نظوام مودیریت     ،سازی محورهای پیادهیا مناسب های بهسازیسازی فضاها و نظام حرکت پیاده در قالب طرنو باززنده

سازی معابر پیواده شوهر بروجورد بووده کوه      محور بلوار شهدا یکی از نفستین فازهای اجرایی طرن مناسب .شهری قرار گرفته است
توسط شهرداری بروجرد انجام شد. به همین دلیل در نوع خود عر،ه محالعاتی ارزشومندی بورای    1386عملیات اجرایی آن از سال 

سازی معابر پیاده شهری به شمار می رود. اهمیت این  محور و ارزش محالعواتی آن  های مناسبشناسی پروژهو چالششناسی آسیب
های مجواور،  سازی( بلکه اساساً برخاسته از ترکیب متنوع کاربریهای مناسبها )یکی از نفستین تجربهتنوع چالش از تنها ناشینه

شوهری مفتلو  در مقیوا      هایها و کانونجاد هم پیوندی فضایی و کارکردی میان گرهموقعیت جغرافیایی و نقش مهم آن در ای
هوای  هوای فوراروی پوروژه   تواند راهنمای مناسبی بورای مودیریت چوالش   است. لذا تجربه و دستاورد محالعاتی این محور میی محل

نقش و جایگاه فضاهای پیاده در حیوات شوهر و    بازشناسی اهمیت، هدن مقاله حاضرسازی در سایر معابر پیاده شهری باشد. مناسب
هوا، مسوائل و   چوالش  ارزیوابی طوور شوناخت و   و هموین  ل شهرنشینی و شهرسازی کنونی کشورتر مسائشهرنشینی، شناخت عمیق
کوه فراینود محالعواتی آن در    سازی سازی محورهای پیاده شهری قبل، همزمان و پس از مناسبهای مناسبمشکالت فراروی طرن
 شود:می محرنقالب سؤاالت زیر 

 ؟کدامند هنگام اجرا پیش وپیاده  یفضاها سازیمسائل و مشکالت مناسب (1

 رو است؟ هروب هاییبا چه مشکالت و چالش سازی فضاهای پیاده پس از اجرامناسب (2
 

  نظری مبانی
هایش به تفصیل در مورد فضوا بحو    اولین متفکر اروپای باستان ارسحو، در نوشتهتا کنون تعاری  متعددی از فضا ارائه شده است. 

داند که باید پیرامون آن بسته باشد و در نتیجه بورای آن هموواره   کرده است. ارسحو فضا را با ظرن مقایسه کرده و آن را جایی می
باشد، وی فضا را در دو معنا؛ فضای حضور در می 1نا آرنتهاپردازان عر،ه عمومی (. یکی از نظریه9013نهایتی وجود دارد )گروتر، 

میان دیگران و فضای مابین دیگران تحلیل کرده است تا درکی جامع از قلمروی عمومی سیاست و فضای عموومی کالبودی شوهر    
گیورد، نکتوه   موی  فراهم کرده باشد. هماهنگی مردم و اشیا در تحلیل و پذیرش این محلب که روابط اجتماعی به واسحه اشیا شکل

پوذیر و  اجتمواع  ی شوهری هاتوجه به نقش فضا(. 1387پور، کلیدی است که در تحلیل آرنت درباره فضای عمومی آمده است )مدنی
مدار در ساختارهای شهری، قدمتی دیرینه در تاری  شهرسازی داشته و چنین فضاهایی در ادوار مفتل  به اشکال گوناگون در انسان

 
1. Hana Arent 
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در شوهرهای   1های شهری سرزنده در پیرامون یا بر حول محور خود شده است. آگوورا گیری بافته و سبب شکلشهرها حضور یافت
هوای بوارزی از فضواهای شوهری     در شهرهای قرون وسحی و...، نمونه در شهرسازی رومی، میدان و بازار 2کالسیک یونان، فوروم

اشوپرای رگون    (.1386)پواکزاد،   انود ای نیوز برخووردار بووده   عمده یارهستند که عالوه بر ماهیت فضایی از کارکردهای اجتماعی بس
بر نقش حرکت پیاده در فضای شهری تاکید داشته است. تمرکز ا،ولی وی بور روی طراحوی     1960نظری است که در دهه ،احب

تووان از  مول مکمول موی   ،ورت عاها است. و اینکه با ایجاد فضای باز بهشهری است. از نظر او فضای شهری محل تمرکز فعالیت
روی به عنوان معیار مقیا  مناسب در طراحوی شوهری و ایجواد    سفتی و رسمی بودن فضاهای شهری کاست. او همچنین از پیاده

(. Speiregen, 1960) بورد کننده بیشترین سحح تما  با یک مکان که برای هرگونه قرارگاه انسانی بسیار ضروری است نام می
ای علیه سلحه حرکت سواره و کاهش گیری و حاد شدن مشکالت شهری، واکنش گستردهدی و در نتیجه اوجمیال 60از اواخر دهه 

و  3موداری گیوری جنوبش پیواده   یربی به وجود آمد که عالوه بر اینکه امروزه منجور بوه شوکل    ویژه در کشورهایتحرکات پیاده به
های گوناگونی نیز انجامیوده اسوت. از   ها و گردهماییریزی و طراحی شهری شده، به برگزاری همایشگسترش اهدان آن در برنامه

ایجواد   4"21واک"میالدی به وسیله یک گروه ییررسمی به نام  2000که در سال  21روی در قرن المللی پیادهجمله  کنفرانس بین
بینوی تسوهیالت الزم   انس در شهرهایی برگزار شده است که به لحاظ کیفیت فضای شهری و پیشکنفر 11شد. همچنین تا کنون 

  (.37: 1391، ی مهر طهرانز، جعفری، دارم، معزبین)راست اندتر بودهمداری موفقبرای پیاده

  پردازان نسبت به فضاهای عمومی شهرینظريه رويكردهای .1جدول 

 مفاهيم كليدی عنوان نظريه سال پردازنظريه رديف
 تداوم بصری در حرکت پیاده زیبایی بصری در شهرها 1889 کامیلوسیت 1
 ها از درون فضاهای سبزها، عبور پیادهحفاظت آب و هوایی پیاده شهر ،نعتی 1917 تونی گارنیه 2
 مقابل اتومبیلشهر مکان تبلور فرهنگ و دفاع از انسان در  فرهنگ شهرها 1938 لوییس مامفورد 3
 روی ایجادکننده بیشترین سحح تما  با یک مکان شهریپیاده هامعماری شهرها و شهرک 1960 اشپرای رگن 4
 توجه به دیدهای متوالی عابر پیاده در طراحی فضاهای شهری منظر شهری 1961 گوردون کالن 5
 روها عامل ایجاد امنیت و تقویت تعامالت اجتماعیپیاده مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی 1961 جین جیکوبز 6
 زیست انسانی در شهرهاتوجه به عوامل تهدید محیط های زندگی جمعی و زندگی خصو،یعر،ه 1964 سرگئی چرمای  7

 1968 الرنس هالپرین 8
ای بر کیفیت، شفصیت نیویورک؛ محالعه

 ویژه و معنای فضای باز در طراحی شهری
 رویحرکت پیاده در فضای شهری، افزایش کیفیت پیادهالویت 

 های کالبدی عر،ه عمومی شهرتوجه به عنا،ر و جنبه فضای شهری 1975 راب کریر 9

 های انسانی فرم شهریجنبه 1977 آمو  راپاپورت 10
یابی عابران جهت ،موقعیت ییر انفعالی انسان در مقابل محیط

 های شهریپیاده در محیط
 تاکید بر نقش اجتماعی فضاهای شهری زتدگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک 1980 ویلیام وایت 11
 های کالبدی و عر،ه عمومی شهرتوجه به جنبه معماری شهر 1982 آلدو روسی 12
 ذهنی فضاهای شهر بر مردم -تأثیرات روانیبررسی  ارزیابی سیمای شهر 1985 التمنت، هولویل و مور 13
 سه گروه فعالیت در فضای شهری؛ ضروری، انتفابی، اجتماعی هازندگی در میان ساختمان 1987 گلیان 14

 1996 حسین بحرینی 15
تحلیل فضاهای شهری در رابحه با الگوهای 

 رفتاری استفاده کنندگان
کیفی فضای خیابان ارائه ضوابط مناسب طراحی با تحلیل کمی و 
 ویژه عابران پیادهو الگوهای رفتاری استفاده کنندگان به

 پیاده( و وضعیت فضاهای شهری )عمدتاً ارتباط میان حرکت تحلیل چیدمان فضا 1996 هیلییر 16

 1996 هوگ بارتون 17
های پایدار؛ راهنمایی برای سکونتگاه
 گرانریزان، طراحان و توسعهبرنامه

 سبز محلیباز برای مدیریت آلودگی و افزایش فضایفضایشبکه 

 عر،ه عمومی مشوق اجتماعی و عامل تحرک شهرهایی برای یک سیاره کوچک 1997 ریچارد راجرز 18
 98: 1389جو، مأخذ: کاشانی

 
1. Agora 
2. Forum 
3. Pedestrianization 
4. Walk21 
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)سولحانی  مکان تعاملو گفت و گوی نیروهای مفتل  و تأثیرگذار بر روند تحوالت شهری است فضاهای شهری فضاهای شهری: 
هایی باشند تا بتوانند نیازهوای اسوتفاده کننودگان    (. این فضاها در هر سحح و عملکردی، باید دارای ویژگی127: 1389و نامداریان، 

ود آسایش، راحتوی، توأمین امنیوت، رعایوت اسوتانداردهای اقلیموی در       های آنان را مرتفع گردانند. وجخود را تأمین نموده و خواسته
تورین  هوای عموومی؛ بوه عنووان ا،ولی     طراحی و نیز وجود خوانایی، سرزندگی و پویایی در فضاها و فراهم نمودن زمینه مشوارکت 

)شیفی  ( به نقل از94: 1388 نژاد،)پورجعفر و محمودی آل باید داشته باشدهایی هستند که یک فضای شهری در حالت ایدهویژگی
 (.89: 1396و رضایی، 

ویژه شهروندان دارای محودودیت حرکوت، قابول دسوتر  بوودن      یکی از معیارهای اساسی رعایت حقوق شهروندی، بهدسترسی: 
یوت  هوا و ...اسوت و محلوب  هوا، معوابر، گوذرگاه   های عمومی، خیابانهای شهری و فضاهای فیزیکی، ساختمانمحیط مصنوع، محیط

تر، ممکن است یک فضاهای شهری، به درجه قابل دستر  بودن، ادراک و نیازهای فرد استفاده کننده بستگی دارد. به عبارت ساده
فضای شهری از دیدگاه گروهی از افراد جامعه مناسب و از نظر طی  دیگر، نامناسب تلقی شوود. ولوی نکتوه حوائز اهمیوت، ایجواد       

 (Rafizadeh et al., 2015) افراد مفتل  به فضاهای شهری استمنظور دسترسی شرایط برابر به

روز کوردن اسوت. از ایون    لغوی به معنای ایجاد شرایط مناسب، انحباق با شورایط جدیود و بوه    از نظر سازیمناسب سازی:مناسب
محویط شوهری تأکیود دارد    ای مشوف  از  یک بر قشری خاص و یا عر،ه تعاری  متعددی ارائه شده است که اگرچه هر نا،حال

سازی سلسله اقداماتی است که سبب ایجواد سوازش میوان    مناسب کنند.ولی در مجموع معنا و مفهوم مشترک و واحدی را بیان می
های کالبد و فضای کهن با نیازهای معا،ر می گردد؛ یا سلسله اقداماتی که منجر به تغییر و ا،الن فضا به منظور انحباق با کاربری

کوه افوراد معلوول قوادر      طوریا،الن محیط و تدارک وسایل حمل و نقل به (.1381، مقصودی)حبیبی و  موجود یا پیشنهادی است
هوای  باشند آزادانه و بدون خحر در محیط پیرامون خود اعم از فضاهای عمومی، معابر، محیط شوهری و بوین شوهری و سواختمان    

)پوورجعفر و   مند شوندقتصادی، فرهنگی و محیحی با حفظ استقالل فردی الزم بهرهعمومی حرکت کنند و از تسهیالت اجتماعی، ا
  (.1388، نژادمحمودی

کنود. کیفیوت   طور طبیعی، سحح ،ان مسیرهای پیاده نقش بارزی در راحتوی پیادگوان ایفوا موی    به تأثيرات كيفيت مسير پياده:
به افزایش افراد مسن در جامعه بسیار حیاتی و با اهمیت اسوت. ایون مسوأله    مسیرهای پیاده از نظر همواری و لغزنده نبودن با توجه 

اند فرزندانشان در شهر، پیاده جابجوا شووند، تاثیرگوذار اسوت.     تواند برای تعداد افراد پیاده، میزان تحرک و تعداد افرادی که مایلمی
قدیمی هستند، اگرچه بسیار زیبا و دیدنی هسوتند، اموا   های سنگهایی که دارای سنگفرش متشکل از قلوهمسیرهای پیاده و خیابان

سوارها مناسب نیستند. در بسویاری از شوهرهای دنیوا    دار و اسکیتها با کفش پاشنه بلند، افراد مسن، افراد با ،ندلی چرخبرای خانم
گوان  ها بورای پیاد ا حرکت بر روی آنکنند تها را هموارتر میروها را با ترکیب مصالح قدیم و جدید ا،الن و سحح آناینگونه پیاده

 .(33: 1394 ،ینی)مع تر شودآسان

 نق  طراحی و تسهيالت در حركت عابرين پياده
لویت تردد وبا توجه به خودرو محور شدن شهرها و تمایل بفش عظیمی از جامعه مبنی بر استفاده از وسیله نقلیه شفصی، به مرور ا

نقلیه موتوری داده شده است. این در حالی است که نظارت و کنترل چندانی هم بر تردد این وسوایل  عابرین پیاده سلب و به وسایل 
و  انود اجورا شوده  کوه توا کنوون     هوایی برنامهتوان اینگونه بیان نمود که با وجود می تراکم و شلوغ شهری وجود ندارد. در مناطق پر

پیاده و تسهیالت موورد نیواز   و هنوز تردد عابرین  نپذیرفتهقحعی ،ورت  ؛ درمانگرددمیهای بسیاری که در این راستا ،رن هزینه
 دهد.مدل تحلیلی پژوهش را نمایش می ،شکل یک .استونقل موتوری برخوردار حملتری نسبت به ها از اهمیت پایینآن
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 مدل تحليلی پهوه  .1شكل 

 پهوه پيشينه 
های اجرایی در ایجاد منحقه است که طی آن نفستین تجربه 1940اواخر دههسازی شهرهای اروپا در خاستگاه جنبش پیاده

(. این جنبش بعدها در سراسر اروپا و آمریکا گسترش یافت. طرن 1383گذاری شد )حسینیون، ترافیک و ایجاد ناحیه پیاده، پایهبی
ها و اشکال ربی است که در کشورهای مفتل  با نامریزی پیاده در اروپای یهای برنامهترین نمونهسازی ترافیک یکی از موفقآرام

 یا محله آرام در هلند بر مبنای اولویت دادن به حرکت پیاده و محدود کردن سواره 1گوناگون به اجرا درآمد. تجربه موسوم به وونرن

های محالعاتی و ( نمونه1385پور، سازی محیط شهری بر مبنای شهرسازی فراگیر در انگلستان )مدنی(، مناسب1379 زاده،)مهدی
یعنی دو  1970 -1960ها در دهه راههای پیاده یا پیادهسازی در اروپا است. در آمریکا ایده احداث خیابانهای مناسباجرایی طرن

گرفت. یکی روی با هدن خرید و رونق اقتصادی شکل دهه پس از اروپا  بر مبنای پتانسیل بالقوه فضاهای درون شهرها برای پیاده
های طراحی و اجرای فضاهای عمومی و پیاده بر مبنای قابلیت و کارایی دموکراسی سازی پروژهترین محورهای مناسباز مهم

،ورت گرفته  4و یانس 3، پاپادیمیتریو2ای که توسط الزار(. همچنین در محالعه1379مشارکتی و خودکفایی در شهرها بود )هستر، 
نقل وپردازند. در این محالعه سناریوهای حملهای شهری میاخ  ریسک تردد عابران پیاده در محیطگیری شاست، به اندازه

دهند. در مرحله مقدماتی اطالعات مربوط به شبکه مانند مشفصات شهری و تأثیر آن را بر ایمنی عابران پیاده مورد بررسی قرار می
ها و ها بر اسا  اطالعات مسیرها و گرهل عبور عابران و میزان تصادن آنشود و در نهایت مدهندسی و ترافیکی به مدل داده می

جوانی و همکاران، )حدیقه به نقل از( Lassarre et al., 2007) کندمقصد و تسهیالت عابران توسعه پیدا می -محالعات مبدأ

قرن بیست و یک عقیده دارند شهرها ریزی برای ا،ل برنامه 9، شهرسازی( در کتاب 2010و همکارانش ) 5کریکن (.41: 1389
شوند، اما عکس آن هم ،ادق است. طراحی ایلب به دید مرکز آلودگی، شلویی و زواید محیحی ییر سالم برای انسان نگاه می

ها تتر سازد. شهرها با محور قرار دادن زیرساختواند شهر را برای زندگی، مناسبای در مدل پایدار شهر دارد و میخوب، نقش عمده

 
1. woonerf 
2. Lassarre 
3. Papadimitriou 
4. Yannis 
5. Kriken 



  97 زمستان، 4، شماره 2دانش شهرسازی، دوره                                                                                                          56

به سایت محدود، خلق محیط دوستانه پیاده، کاهش ردپا بر روی زمین، دو تأثیر مهم بر روی محیط و زندگی اجتماعی خواهند 
سازی فضاها و معابر ،ورت پذیرفته است. از . در ایران نیز تا کنون تحقیقات متعددی در خصوص مناسب(82: 1394 ،ینی)معداشت 

مدار و ارزیابی کیفیت محیحی فضاهای شهری پیاده"( با عنوان1396توان به تحقیق شیفی و رضایی )میجمله این تحقیقات 
اشاره نمود که به ارزیابی کیفیت محیط در فضاهای عمومی  "پاسفدهی اجتماعی )نمونه موردی: خیابان فردوسی شهر ایالم(

مندی از پاسفگویی اجتماعی، یج حاکی از آن بود که میانگین رضایتمدار و پاسفگویی به نیاز شهروندان پرداختند. نتاشهری پیاده
تر از حد متوسط بوده است؛ که نشانگر عدم رضایت شهروندان از کیفیت فضایی و عدم تناسب فضاهای طراحی شده با نیاز پایین

های انجام شده در مسیرهای سازیسبواکاوی علل عدم محلوبیت منا"ای با عنوان ( در مقاله1395زاده )باشد. رفیعشهروندان می
هایی از مسیرهای پیاده بدون مانع در سحح به ارزیابی نمونه "پیاده شهر تهران به منظور تسهیل تردد افراد دارای محدودیت حرکت

بیانگر آن پردازد. نتایج پژوهش ها و موانع موجود در مسیرهای پیاده اجرا شده منتفب در شهر تهران میجهان و ارزیابی چالش
باشد. این امر بازخورد ریم توجه اخیر مسئولین و طراحان، هنوز تردد بدون مانع، مستقل و ایمن برای همه فراهم نمیاست که علی

ویژه کم توجهی مجریان به رعایت دقیق ضوابط است. عدم اجرای ،حیح مسیرهای پیاده، منجر به عدم تمایل افراد معلول به
های شهری و در نهایت منجر به عدم تعامل اجتماعی آنان خواهد بود. کاظمی و گل ر مسیرهای پیاده و محیطنابینایان به تردد د

های شهری؛ محالعه روی شهروندان در محلهفضایی مؤثر بر پیاده -بازشناسی عوامل کالبدی"( در پژوهشی با عنوان 1395الله )
روی بررسی کردند. نتایج نشان داد که متغیرهای های پیادهسکونی را بر جنبهفضایی محالت م -تأثیر ابعاد کالبدی "موردی: نوشهر

روی تفریحی دارد و عوامل دسترسی، کاربری و تراکم بیشترین همپیوندی را با میزان کالبدی و فضایی بیشترین تأثیر را بر پیاده
ارزیابی میزان تناسب فضاهای شهری با "ای با عنوان اله( در مق1393)، کهزادی، رحیمی و بابانسب روی شهروندان دارد. اذانیپیاده

در،د جامعه معلوالن و 10با نظرسنجی از  "بندی مناطق شهری)مورد محالعه: شهر دوگنبدان(معیارهای دسترسی معلوالن و رتبه
های شهری پرداختند. نتایج ریزیرمعیار به ارزیابی میزان تناسب انواع فضاها و کارب 42معیار و  6گیری از پیمایش میدانی و بهره

ریزی و طراحی برای این قشر در سحح شهر، اقدامات مناسب و کافی ،ورت نشان داد که در زمینه رعایت معیارهای برنامه
( در تحقیقی با عنوان 1392ها برای معلوالن وضعیت مناسبی ندارند. محمدی و چنگلوایی )یک از فضاها و کاربرینپذیرفته و هیچ

بندی مسیرهای های کیفیت فضای شهری بر میزان محلوبیت مسیرهای پیاده گردشگری )مورد پژوهی الویتابی مؤلفهارزی"
بفش های کیفی محلوبیتبه بررسی مسیرهای پیاده گردشگری پرداختند که از آن طریق مؤلفه "گردشگری پیاده در شهر ا،فهان(

شان داد که بر اسا  معیارهای انتفاب شده و ارزیابی شده، محور جلفا از نظر گونه از فضاهای شهری را بازشناسند. نتایج ناین
های کیفی مسیرهای پیاده گردشگری در شهر ا،فهان از محلوبیت بیشتری برخوردار است. با توجه به محالب محرن شده، مؤلفه

های پیش روی سازی و چالشهای مناسبروژهوجه تمایز این پژوهش در این است که تاکنون محالعه خا،ی در ارتباط با ارزیابی پ
سازی فضاهای شهری، عوامل تأثیرگذار بر محلوبیت مسیرهای پیاده و عوامل ها انجام نپذیرفته است و اکثر محالعات به مناسبآن

 اند.روی پرداختهفضایی و کالبدی مؤثر بر پیاده

 پهوه روش 
جامعوه آمواری پوژوهش را     است. تحلیلی -(ارزیابی) تو،یفی از نوع در آنق روش تحقیبوده و  شناختیمقاله حاضر به لحاظ هدن 

دهند. برای انتفاب نمونه آماری از کارشناسان و متفصصان شهرداری، ساکنان، اهالی و کسبه مستقر در محدوده محور تشکیل می
گیری از جوامع نامحدود و بوا توجوه بوه    گیری تصادفی ساده استفاده شده است و برای تعیین حجم نمونه از روش نمونهروش نمونه
( سواکنان و کسوبه   %78نفور )  156( متفصصان و کارشناسان شوهرداری و  %22نفر ) 44نفر شامل:  200جم نمونه، تعداد فرمول ح

گیوری از ابوزار پرسشونامه اسوت کوه در آن      میودانی بوا بهوره    -ایها، کتابفانهشیوه گردآوری داده محدوده مورد محالعه تعیین شد.
موورد بور حسوب هور یوک از       31 در ،سوازی محوور پیواده   رگذار بر بهسازی و مناسوب های تأثیزا یا مؤلفهعوامل چالش مشکالت و

دو خوی ) ها از روش آزمونحلیل دادهتجزیه و ت در اند.تنظیم و از هم تفکیک شده (، هنگام و پس از اجراقبل) های سه مرحلهچالش
 برای سنجش پایایی از روش سوازگاری درونوی و ضوریب آلفوای    . است شدهبندی مشکالت و موانع استفاده جهت اولویت (نوپیرس

 .استگیری و حاکی از پایایی محلوب ابزار اندازه باشدمی (α =5/0)که مقدار آلفا برابر  گردید استفاده کرونباخ

 



 57  پریزادی و مرادی – های روانسازی حرکت پیادهارزیابی پروژه

 محدوده مورد مطالله
 3719وسعت محودوده قوانونی شوهر بوال  بور       تقسیمات سیاسی متعلق به استان لرستان در یرب کشور است.شهر بروجرد، از نظر 
 1395باشد تقسیم شده است. بر اسا  سرشماری سوال  محله می 36ناحیه که شامل  17منحقه شهرداری و هکتار بوده که به سه 
حد فا،ول  ) شهدابلوار ، محدوده مورد محالعه باشد.می 3.19خانوار و بعد خانوار  102258نفر جمعیت،  326452شهر بروجرد دارای 

محور یواد شوده از   کشیده شده است.  جنوب شرق -شمال یربکه در امتداد باشد میمتر  800به طول  (شهدامیدان  تا قیام میدان
توپوگرافی محور از شمال به جنوب است. کوارکرد ا،ولی آن در   نظر تقسیمات کالبدی در محدوده منحقه یک شهر قرار دارد. شیب 

در برقراری ارتباط و ایجواد   توجه به دو طرفه بودن بلوار شهدا،گردشگری است و با  -های اطران کارکرد تجاریهماهنگی با محور
، محودوده موورد محالعوه را    دو شوکل  کند.ایفاء می نقش مهمی یامپیوندی میان دو گره ا،لی شهر یعنی میدان شهدا و میدان قهم

 دهد.نمایش می

 
 موقليت محدوده مورد مطالله در شهر بروجرد .2شكل 

 پهوه های يافته
 مسيرهای پياده سازیها و موانع مناسبشناسايی چال 

انود و متناسوب بوا میوزان محلوبیوت از نظور       و مسیرهای پیاده به عنوان بهترین بستر شناخت و گردش در شهرها محرن 1روهاپیاده
هوا بوه   هایی باشوند کوه شوهر در آن   توانند مکانایمنی، راحتی، انسجام شبکه، دسترسی و تنوع کاربری موجود در این مسیرها، می

ده برای توق ، مک ، تغییر جهت و تما  مستقیم با دیگران در فضای شهری شناخت نمایش درآید. به دلیل آزادی عمل انسان پیا
در  روهوا( )پیواده  هوا رو همواره زندگی و تعامالت اجتمواعی  در خیابوان  شود. از اینحا،ل می زدنمحیط و شهر بیشتر از طریق گام

 جریان است.
محلوب و راحت نیستند.  ، کیفیت مسیرهای پیاده در شهرهای ایرانشهرهایاد مردم به ،ورت پیاده در با وجود آمار جابجایی بسیار ز

های راه رفتن در شهرهای ایران آگواه نباشود و حتوی از آن شوکایت نکنود.      توان یافت که به مشکالت و دشواریکمتر کسی را می
مکوان تصوادن و برخوورد بوا وسوایل نقلیوه       رو، وجود موانع فیزیکی، اها و سحون نا،ان پیادهتداخل بین سواره و پیاده، وجود چاله

هایی است که در اکثر ازگالیه روها و...رو، ناکافی بودن نور معابر، کم عرض بودن پیادهها در پیادهخصوص موتور سیکلتموتوری به
در شوکل سوه،    (.95: 1394)معینی،  و بیش با آن دست به گریبانند نقاط شهری، شهروندان در هنگام جابجایی به ،ورت پیاده کم

 برخی از این مشکالت نمایش داده شده است.

 
1. Sidewalks 
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÷ 
های موجود در مسيرهای پيادهبرخی از مشكالت و چال  .3شكل   

هوا و همچنوین   سوازی آن روهوا و ضووابط مربووط بوه ایجواد، بهسوازی و مناسوب       نظریات محرن در زمینه اهمیوت پیواده   بر اسا 
)قبل از اجرا، هنگام اجرا و پس از اجرا( مورد توجه قورار   جنبه ها و موانع از سهچالش، توسط نگارندگان شناسی انجام پذیرفتهآسیب

ورد بور حسوب هور یوک از     مو  31سوازی محوور پیواده در    های تأثیرگذار بر بهسازی و مناسوب زا یا مؤلفهعوامل چالشگرفته است. 
 نمایش داده شده است. ،دواند که در جدول تفکیک شدهاز هم  تنظیم و های سه مرحله،چالش

 هاروپياده سازیاسبهای منعوامل و چال  .2 جدول

 مراحل اجرا های تأثيرگذار(زا)مؤلفهعوامل چال  ردی 

 هاگونه طرنفقدان تجارب موفق پیشین در اجرای این 1

سازی های مناسبموانع و چالش
 محور )قبل از اجرا(

 شهروندان)کسبه، ساکنین، رهگذران(رسانی ،حیح به نق  در اطالع 2

 ها و اقدامات به هنگامگیریفقدان مدیریت واحد در تصمیم 3

 هابینی ،حیح اعتبارات و منابع آنعدم توانایی در پیش 4

 ضع  مشارکت محلی و توجه ناکافی مدیران به نقحه نظرات شهروندان 5

 روهاسازی پیادههدایت و کنترل در زمینه مناسبهای جامع فرادست به منظور فقدان طرن 6

 ها در مدیریت شهری سنتیسازیاعتقاد نداشتن به اجرای برخی از مناسب 7

 ریزی شدهموقع اعتبارات بر مبنای زمان برنامهمشکالت ناشی از تفصی  و پرداخت به 8

 استفاده از مصالح نامناسب و ییر استاندارد 9

سازی های مناسبموانع و چالش
 (هنگام اجرا)محور 

 در این زمینه با تجربه وین خبره مشاور نظران واستفاده از،احبعدم  10

 های ،ورت گرفته توسط ساکنین و کسبهخسارات ناشی از تفریب مصالح و بهسازی 11

 به عوامل اجرایی مواد و مصالح مورد نیازموقع به تأخیر در تحویل 12

 های کارگران و عوامل اجراییتردد عابران و ایجاد اختالل در جریان فعالیت 13

 هاشروع پروژهمناسب برای نا لفص انتفاب و بندی نادرستزمان 14

 گوناگونبه دالیل  اجرای پروژه طوالنی شدن زمان 15

 هاپروژهضع  و اهمال در نظارت بر اجرای هرچه بهتر  16

 ها و...(سنگفرشمصالح روسازی) ا،ولیعدم دقت در نصب  17

 های آب و گاز(برق، مفابرات، لوله اطالعی عوامل اجرایی از موقعیت تأسیسات زیربنایی)کابلبی 18

 هاها و پروژهگونه طرنها از اینگروه یاستفاده ابزاری و منفعت طلبانه برخ 19

 ها در مکان قبلیرو و عدم جایگزینی مجدد برخی از آنهای ارتباطی با سوارهتفریب پل 20
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 های اجرا شدهمنظور حفظ و نگهداری پروژهعدم تدوین ا،ول، ضوابط و مقررات معین به 21

سازی های مناسبموانع و چالش
 اجرا(محور )پس از 

 نورپردازی نامناسب مسیر در شب و کاهش حس امنیت 22

 فقدان ستاد و ارگان مشف  جهت حفظ و نگهداری پس از اجرا 23

 ها و ایجاد بوی بد و جلوه بصری نامناسبضوابط ارتفاعی برخی پلوعلت رعایت نکردن ا،ولتجمع زباله به 24

 ها و  پاساژهانقلیه سبک)موتور سیکلت و دوچرخه( مقابل فروشگاهفقدان جایگاه مفصوص پارک وسایل  25

26 
های رو و فقدان پلسحون ناهموار، لغزندگی، موانع فیزیکی، شیب طولی و عرضی  نامناسب، عبور موتور سیکلت از پیاده

 فلزی جهت تردد مناسب برای معلوالن و سالمندان

 کیفیتنامریوب و بیهای زباله( نصب مبلمان)سحل 27

 روهاها و فضای سبز حاشیه پیادهرسانی ،حیح به بایچهفقدان سیستم آب 28

 جانمایی نامناسب مبلمان شهری در طول مسیر 29

 رسانی در امتداد مسیرنصب نادرست عالئم هدایت کننده و اطالع 30

 های آتیو تفریب جلوگیری از حفاریمنظور ها و ادارات بهعدم هماهنگی بین سازمان 31

 

سازی در سه جنبه شامل: هشت عامل قبل از اجرا، سیزده عامل هنگام اجرا و یوازده  ها و موانع مناسببا توجه به جدول باال، چالش
زا را به تفکیک هر یک از عوامل نشان های مربوط به عوامل چالشفراوانیبندی و تفکیک شدند. جدول زیر عامل پس از اجرا دسته

سوازی  های مناسوب زا را با نوع چالشتوان رابحه فراوانی عوامل چالشمی، دوه اطالعات این جدول و جدول شماردهد. با تلفیق می
 .بندی استقابل جمع، سهجدول توان ارائه داد در تبیین و تو،ی  کرد. نتایجی که بر اسا  تلفیق این جداول می

 زافراوانی عوامل چال  .3جدول 

 سواالتشرح عوامل و  رديف
 جمع زياد خيلی زياد

 درصد فراوانی رتبه درصد فراوانی رتبه درصد فراوانی

 55 110 6 5/30 61 14 5/24 49 هاگونه طرنفقدان تجارب موفق پیشین در اجرای این 1

 5/55 111 14 5/24 49 6 31 62 رسانی ،حیح به شهروندان)کسبه، ساکنین، رهگذران(نق  در اطالع 2

 62 124 7 5/29 59 5 5/32 65 ها و اقدامات به هنگامگیریفقدان مدیریت واحد در تصمیم 3

 46 92 15 24 48 18 22 44 هابینی ،حیح اعتبارات و منابع آنعدم توانایی در پیش 4

 54 108 13 25 50 8 29 58 ضع  مشارکت محلی و توجه ناکافی مدیران به نقحه نظرات شهروندان 5

 5/56 113 8 29 58 11 5/27 55 روهاسازی پیادهمنظور هدایت و کنترل در زمینه مناسبهای فرادست بهفقدان طرن 6

 5/54 109 1 5/38 77 23 16 32 ها در مدیریت شهری سنتیسازیاعتقاد نداشتن به اجرای برخی از مناسب 7

 5/40 81 19 5/20 41 19 20 40 ریزی شدهمبنای زمان برنامهموقع اعتبارات بر مشکالت ناشی از تفصی  و پرداخت به 8

 5/42 85 20 20 40 17 5/22 45 استفاده از مصالح نامناسب و ییر استاندارد 9

 48 96 17 23 46 13 25 50 ره و با تجربه در این زمینهبنظران و مشاورین خعدم استفاده از،احب 10

 48 96 12 26 52 18 22 44 های ،ورت گرفته توسط ساکنین و کسبهبهسازیخسارات ناشی از تفریب مصالح و  11

 5/43 87 11 5/26 53 22 17 34 موقع مواد و مصالح مورد نیاز به عوامل اجراییتأخیر در تحویل به 12

 73 146 5 31 62 1 42 84 های کارگران و عوامل اجراییتردد عابران و ایجاد اختالل در جریان فعالیت 13

 5/56 113 12 26 52 7 5/30 61 هابندی نادرست و انتفاب فصل نامناسب برای شروع پروژهزمان 14

 5/64 129 13 25 50 2 5/39 79 طوالنی شدن زمان اجرای پروژه به دالیل گوناگون 15

 5/53 107 8 29 58 14 5/24 49 هاضع  و اهمال در نظارت بر اجرای هرچه بهتر پروژه 16

 43 86 20 20 40 16 23 46 ها و...(عدم دقت در نصب ا،ولی مصالح روسازی)سنگفرش 17

 56 112 5 31 62 13 25 50 آب و گاز(ربنایی )برق، مفابرات، لوله اطالعی عوامل اجرایی از موقعیت تأسیسات زیبی 18

 55 110 10 27 54 10 28 56 هاپروژهها و گونه طرنها از ایناستفاده ابزاری و منفعت طلبانه برخی گروه 19

 5/40 81 16 5/23 47 22 17 34 ها در مکان قبلیرو و عدم جایگزینی مجدد برخی از آنهای ارتباطی با سوارهتفریب پل 20

21 
های اجرا منظور حفظ و نگهداری پروژهضوابط و مقررات معین به عدم تدوین ا،ول،

 شده
46 23 16 66 33 2 112 55 

 5/47 95 16 5/23 47 15 24 48 نورپردازی نامناسب مسیر در شب و کاهش حس امنیت 22



  97 زمستان، 4، شماره 2دانش شهرسازی، دوره                                                                                                          60

 61 122 3 5/32 65 9 5/28 57 فقدان ستاد و ارگان مشف  جهت حفظ و نگهداری پس از اجرا 23

24 
ها و ایجاد بوی بد و ضوابط ارتفاعی برخی پلوعلت رعایت نکردن ا،ولتجمع زباله به

 نامناسبجلوه بصری 
71 5/35 3 47 5/23 16 118 59 

25 
)موتور سیکلت و دوچرخه( مقابل  فقدان جایگاه مفصوص پارک وسایل نقلیه سبک

 ها و  پاساژهافروشگاه
48 24 15 56 28 9 104 52 

26 
سحون ناهموار، لغزندگی، موانع فیزیکی، شیب طولی و عرضی  نامناسب، عبور موتور 

 های فلزی جهت تردد مناسب برای معلوالن و سالمندانرو و فقدان پلپیادهسیکلت از 
53 5/26 12 53 5/26 11 106 33 

 39 78 18 5/21 43 21 5/17 35 کیفیتهای زباله( نامریوب و بینصب مبلمان)سحل 27

 5/46 93 15 24 48 17 5/22 45 روهاها و فضای سبز حاشیه پیادهرسانی ،حیح به بایچهفقدان سیستم آب 28

 5/40 81 16 5/23 47 22 17 34 جانمایی نامناسب مبلمان شهری در طول مسیر 29

 5/50 101 4 5/31 63 20 19 38 رسانی در امتداد مسیرنصب نادرست عالئم هدایت کننده و اطالع 30

 60 120 11 5/26 53 4 5/33 67 های آتیتفریبو  منظور جلوگیری از حفاریها و ادارات بهعدم هماهنگی بین سازمان 31

 

بود مدیریت واحود و یکپارچوه، مسوتقل و متمرکوز در     ن، قبل از اجرا  روسازی پیادهمناسب در مؤلفهمهمترین با توجه به جدول باال، 
 5/56کلی در این زمینه با  دستی و راهنمای فقدان یک طرن جامع باال .است در،د فراوانی 62با  اجراییاقدامات و ها گیریتصمیم
بوا    خصووص این در بومی و داخلی کمبود تجارب  و در،د 5/55با  ، کاربران و کسبهرسانی به موقع به ساکنانضع  اطالعدر،د، 
دهنودگان  پاسو   نظور از انود.  قبول از اجورا داشوته   را  ورسازی پیادههای مناسباثرات بر کیفیت پروژه بیشتریندر،د، به ترتیب  55
مشکالت ناشوی از توردد عوابران در جریوان     ، سازیدر هنگام اجرای عملیات مناسب وهارسازی پیادهترین عامل یا مانع مناسبمهم
داشوته اسوت. در هموین    سازی به هموراه  اجرای مناسب بیشترین محدودیت را بر است که در،د فراوانی  73با  های روزمرهفعالیت

عدم توجه به زمان و فصل مناسوب جهوت   در،د،  5/64با  های متعدد در انجام کار و طوالنی شدن زمان اجرای پروژهرابحه توق 
اجورای   گیری برتأثیر چشم در،د، 56ها با در،د و وجود تأسیسات زیربنایی مفتل  و عدم اطالع مجریان از آن 5/56انجام کار با 
بوا آن مواجوه    پس از اجورا و رسازی پیادهمناسب که یچالش مهمترین محور مورد محالعه داشته است. در روسازی پیادهسبپروژه منا
هوای  دوموین چوالش، عودم احوداث کانوال      .اسوت در،د فراوانی  61با  مراقبت و نگهداری برایمشف   ستاد یا متولی نبود است

های راکود بوه دلیول    تجمع زباله و آبباشد. در،د فراوانی می 60های آتی با ها و تفریبتأسیساتی الزم جهت جلوگیری از حفاری
پوروژه  چالش پس از اجورای   ، سومینها و تاثیر آن در ایجاد بوی نامحبوع و منظره نامناسبعدم رعایت ضوابط ارتفاع در برخی پل

 بیشوترین فراوانوی و تأثیرگوذاری مربووط بوه      زادر مجموع از کل عوامل و مؤلفه های چوالش  بیان شده است. روسازی پیادهمناسب
در محوور   روسوازی پیواده  مهمترین مشکل و چوالش مناسوب  که های روزمره است مشکالت ناشی از تردد عابران در جریان فعالیت

توان چند عامل را به ترتیوب  می شهدادر محور  روسازی پیادههای مناسبکلی از موانع و چالش بندیدر یک جمعاست.  بوده شهدا
 اهمیت بیان کرد.

 اقودامات است. همزمانی ایون فعالیوت بوا    روها نفستین عامل تأثیرگذار مشکالت ناشی از فعالیت روزمره و تردد عابران در پیاده. 1 
سوازی را مفتول کورده و    فراینود کلوی مناسوب    ،و کواهش کیفیوت آن در مجمووع   سازی ضومن کنود کوردن عملیوات     مناسب

 کند.های زیادی را بر آن تحمیل میمحدودیت
 نفور و  129که در محالعات میدانی سازی استهای متعدد و طوالنی شدن زمان انجام پروژه مناسبدومین مؤلفه تأثیرگذار توق . 2

)عوامول  اجرایوی و یوا کمبوود منوابع مالی     -های مدیریتی. این امر چه به دلیل نارسایی دارد.ها بر آن تاکید در،د فراوانی 5/64
سازی( و چه به دلیل عوامل بیرونی چون تغییرات آب و هوایی و تردد عابران، خواسوته و  درونی مربوط به عنا،ر و اجزاء مناسب

ها را در تحقق اهدان کوتاه مدت بفشی آنر جای گذاشته و اثرها بگونه پروژهبر کیفیت عملکرد این گیریچشمناخواسته اثرات 
دهد. این تأثیرگذاری هم از طریق ایجاد اختالل در نظام حرکت پیاده و سواره و هم نارسایی در فعالیوت  یا بلند مدت کاهش می

 کسب و کار و مبادله به ویژه در محورهای با کارکرد تجاری قابل توجیه است.
فقدان مدیریت اجرایی واحد، مستقل و  روها،سازی پیادهترین موانع و مشکالت فراروی مناسبدیگر از مهم ه یکیدر همین رابح. 3

هوا و اقودامات   بودیهی اسوت پوروژه    هوا اسوت.  ها و اجرای تصمیمات یا اقودام بوه موقوع در اجورای آن    گیریمتمرکز در تصمیم
ران شهری به دلیل ویژگی چند وجهوی و ماهیوت ترکیبوی آن از عنا،ور،     های عمها چون بسیاری از پروژهورسازی پیادهمناسب
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یک متولی خاص خود را دارد و در حوزه وظای  و اختیارات  شود که بر اسا  قانون هرهای مفتلفی تشکیل میاجزاء و فعالیت
 طوور بوه های عمران شوهری  زمان، کارایی و کیفیت اجرای پروژه ،نهاد مشفصی است. این تنوع و پراکندگی نهادهای مدیریتی

 اخ  را به شدت تحت تأثیر خود قرار می دهد.  طوربهها ورسازی پیادههای مناسباعم و پروژه
هوای  تنهوا در زموان اجورا بلکوه پوس از آن در نگهوداری پوروژه       نارسایی مدیریتی ناشی از فقدان مدیریت مسوتقل و متمرکوز نوه    

هوای خوود از   است. ا،والً در نظام مدیریت شهری ایران مدیریت اجرایی عمران شهری با همه نارسوایی  تاثیرگذارسازی نیز بمناس
هوای مداخلوه کننوده، نگهوداری     هوا و ارگوان  مدیریت نگهداری به مراتب بهتر است. نبود مدیریت واحد و مشف  و تنوع دستگاه

 ورسوازی پیواده  اساسی مواجه ساخته است. دقیقاً از همین روست که در تجربه مناسوب  های عمرانی انجام شده را با مشکالتطرن
تاکید عدم تعری  ضوابط و مقررات مشف  جهت حفظ و نگهداری پروژه بر های نمونه محالعاتی در،د فراوانی 55 نیز شهدامحور 
های ملی که در این زمینه مصرن و هزینه می شود بلکوه  سرمایهگذاری به اعتبارات و . لذا ضروری است نه تنها به دلیل ارزشدارد

روی و لزوم حفاظت و ،یانت از آنچوه انجوام شوده ضووابط و     سازی حرکت پیاده، تقویت فرهنگ پیادها،والً برای استمرار در روان
ریوزی و  کوه نظوام برناموه    انیها تعری  شود. بدیهی است توا زمو  گونه پروژهمقررات مدون و ارگان مشفصی برای نگهداری از این

 ؛هوای دولتوی اسوت   گیری و اجرا در اختیار دولوت و دسوتگاه  مدیریت شهری کماکان فرایندی از باال به پایین دارد و از نظر تصمیم
ونه مدت چندان امیدوار بود. لذا ضروری است مدیریت نگهداری اینگ توان به مشارکت مؤثر محلی در این زمینه حداقل در کوتاهنمی
 طور مستمر با همکاری مردم به نگهداری آن اقدام نماید.ها نیز در پایگاهی رسمی با پشتوانه بفش دولتی تشکیل شود و بهپروژه

سازی در ارتباط هستند. این خوود نشوان   های مناسبهای فنی پروژهمهندسی دارند و با جنبه -ی فنیتماهی دیگردو مشکل اساسی 
های عمران شهری های ،وری، آشکار و عمومی پروژهتنها به جنبهع و درک ساکنان و عابران شهری نهدهد که حساسیت اجتمامی

هوای آن  ها نیز توجه نموده و کاستیگونه پروژههای مهندسی ایندهد بلکه اساساً قادر است به مسائل فنی و جنبهواکنش نشان می
 حتی برجسته نماید.ای از عوامل شناسایی کرده و را در میان مجموعه

)کارشناسوان و  ایجامعوه حرفوه   و شوهدا )سواکنان، کسوبه و عوابران( محوور پیواده      ارد فنی که مورد توجه جامعوه محلی یکی از مو
ها، کنترل تأسیسات و بازخوانی های دسترسی به زیرساختها و کانالتعبیه نامناسب دریچه است، متفصصان شهرداری( قرار گرفته

 (.2)جودول شوماره    سازی به شومار آورده اسوت  آن را یک مساله یا مشکل مناسبها در،د فراوانی 60که  طوریبهکنتورها است. 
هوا و  احوداث نشووند تفریوب    روسب بوا فا،وله کوافی از کو  پیواده     های دسترسی به تأسیسات شهری چنانچه در مکانی مناکانال
ها نیز چنانچه بوا ضووابط و اسوتانداردهای مشوف  و در     ورودی این کانالهای دریچه های بعدی را به دنبال خواهد داشت.حفاری

بلکوه قوادر    ؛داشت های احتمالی برای حرکت پیاده را به دنبال خواهدتنها محدودیتهماهنگی با عنا،ر ک  و جداره تعبیه نشود نه
 را نیز مفدوش نماید. وراست طراحی منظر پیاده

ایجواد بووی نوامحبوع و منظوره     و  آب راکود  و ها و اثرات آن در تجمع زبالهرتفاع در برخی پلدیگر مورد فنی عدم رعایت ضوابط ا
. البتوه بودیهی اسوت    قرار گرفته اسوت  بلوار شهدا محور محالعاتی در آماریدر،د نمونه  59که با فراوانی قابل توجه نامناسب است 

های زباله نیز در ارتباط است. چنانچه در فرهنگ رفتاری مکانیابی مناسب سحلچنین مشکالتی با رفتار بهداشتی ساکنان شهری و 
های زباله نیوز ضووابط   ساکنان و عابران شهری رفتار دفع زباله تابع قیودات و الزامات فرهنگ شهرنشینی نباشد و در جانمایی سحل

در اینگونه مجاری بوه محلوی بورای دفوع زبالوه و       های شهری و جریان آبمکانیابی و استانداردهای الزم رعایت نشود بستر جوی
توجهی سواکنان  ها و مجاری جریان آب یکی از بارزترین نمودهای بیضایعات شهری تبدیل خواهد شد. در حال حاضر منظره کانال

تغییورات   باشد. بودیهی اسوت در شورایحی کوه    اخ  می طوربهاعم و الزامات رفتار بهداشتی  طوربهشهرها به فرهنگ شهرنشینی 
های سنتی موجود به دالیل مفتل  حوداقل در کوتواه   رفتاری برای هدایت رفتارهای شهری به سوی نظام هنجار با توسل بر شیوه

ریوزی سواختارهای کالبودی بوه     لذا ضروری است در ضوابط فنوی طراحوی محویط، سواماندهی فضوا و برناموه       ،مدت مقدور نیست
توان از رویکورد فضوا محوور یوا     از این طریق می جامعه شهری بیش از پیش توجه شود.های رفتاری و خصو،یات فرهنگی ویژگی

بیانگر این نکته است  شهدادر مدیریت و هدایت رفتار پیاده به خوبی بهره گرفت. نتایج محالعات میدانی در محور  ارتباط ییر کالمی
هوا  ورضرورت بهسازی پیواده اهمیت و نظر کافی نسبت به فاقکه در میان مدیران و در بدنه مدیریت شهری سنتی اعتقاد الزم یا ات

 ها بر این نکته تاکید دارد.در،د فراوانی 5/54بیش از  (2)در جدول شماره  وجود ندارد.
ساکنان، موقع و شفان به رسانی بهضع  اطالع ،بر آن تأکید دارد شهدامحور  یکی دیگر از مسائل مهمی که نتایج محالعات میدانی 

 از سواکنان و  رسانی و نظرسونجی سازی است. اطالعهای مشارکتی و مشورتی آنان در مناسبتوجهی به توانکاربران و کسبه و بی
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تنها آمادگی و مشوارکت آنوان بورای همکواری در اجورای      سازی نهکسبه یا جامعه محلی حوزه محورهای پیاده در خصوص مناسب
ویژه کسبه رأساً اقدامی برای بهسازی فضای مقابل محول کوار   شود ساکنان و بهبلکه سبب می، دهدافزایش میگونه اقدامات را این

بوه   روهای تجاری حاشیه پیادهدهد که در موارد زیادی ،احبان فعالیتنشان می شهداسازی محور خود انجام ندهند. تجربه مناسب
نسبت به بهسازی پوشش کو   ای ها یک ماه یا یک هفته قبل از انجام چنین پروژهسازی تناطالعی از انجام پروژه مناسببی دلیل
  اند.مقابل مغازه خود اقدام کرده روپیاده

 هابندی دادهلويتوا
 هدر مرحله قبل و با توجه به جدول شومار شود. ها پرداخته میبندی دادهدو( به الویت)کای دودر این قسمت با استفاده از آزمون خی

جودول  بر ایون اسوا    . بود محرن شدها مستقل از سایر دادهکه بندی شدند و فراوانی هر داده، ها به ،ورت فراوانی طبقهسه، داده

است محاسبه شده   𝑥2دو و بر اسا  اولویتیخبا روش که مستقل( را )متغیرهای های تأثیرگذاربندی عوامل و مؤلفهاولویت ،چهار
 دهد.نشان میرا 

دوكارل پيرسن براساس اولويت خیمرتب شده نتيجه آزمون  .4جدول 
2 محاسبه شده  

 شرح عوامل و متغيرهای مستقل رديف
2  محاسبه

 شده

 103 های کارگران و عوامل اجراییعابران و ایجاد اختالل در جریان فعالیتتردد  1

 8/73 ها در مدیریت شهری سنتیسازیاعتقاد نداشتن به اجرای برخی از مناسب 2

 4/68 طوالنی شدن زمان اجرای پروژه به دالیل گوناگون 3

 5/60 ها و اقدامات به هنگامگیریفقدان مدیریت واحد در تصمیم 4
 3/60 های اجرا شدهمنظور حفظ و نگهداری پروژهعدم تدوین ا،ول، ضوابط و مقررات معین به 5
 5/56 فقدان ستاد و ارگان مشف  جهت حفظ و نگهداری پس از اجرا 6

 5/54 های آتیها و تفریبمنظور جلوگیری از حفاریها و ادارات بهعدم هماهنگی بین سازمان 7

 47 هاگونه طرنتجارب موفق پیشین در اجرای اینفقدان  8

 4/46 ها و ایجاد بوی بد و جلوه بصری نامناسبضوابط ارتفاعی برخی پلوعلت رعایت نکردن ا،ولتجمع زباله به 9

 2/46 رسانی ،حیح به شهروندان)کسبه، ساکنین، رهگذران(نق  در اطالع 10

 8/45 رسانی در امتداد مسیراطالعنصب نادرست عالئم هدایت کننده و  11

 6/45 ها و...(عدم دقت در نصب ا،ولی مصالح روسازی)سنگفرش 12

 45 هابندی نادرست و انتفاب فصل نامناسب برای شروع پروژهزمان 13

 43 ضع  مشارکت محلی و توجه ناکافی مدیران به نقحه نظرات شهروندان 14

15 
های رو و فقدان پلموانع فیزیکی، شیب طولی و عرضی  نامناسب، عبور موتور سیکلت از پیادهسحون ناهموار، لغزندگی، 

 فلزی جهت تردد مناسب برای معلوالن و سالمندان
8/39 

 6/39 روهاسازی پیادههای جامع فرادست به منظور هدایت و کنترل در زمینه مناسبفقدان طرن 16

 4/39 های آب و گاز(برق، مفابرات، لوله موقعیت تأسیسات زیربنایی)کابلاطالعی عوامل اجرایی از بی 17

 5/38 موقع مواد و مصالح مورد نیاز به عوامل اجراییتأخیر در تحویل به 18

 37 هاها و پروژهگونه طرنها از اینگروه یاستفاده ابزاری و منفعت طلبانه برخ 19

 7/34 روهاها و فضای سبز حاشیه پیادهبایچهرسانی ،حیح به فقدان سیستم آب 20

 2/32 ریزی شدهموقع اعتبارات بر مبنای زمان برنامهمشکالت ناشی از تفصی  و پرداخت به 21

 8/30 هاضع  و اهمال در نظارت بر اجرای هرچه بهتر پروژه 22

 8/25 هابینی ،حیح اعتبارات و منابع آنعدم توانایی در پیش 23

 24 نورپردازی نامناسب مسیر در شب و کاهش حس امنیت 24

 7/22 ها و  پاساژهافقدان جایگاه مفصوص پارک وسایل نقلیه سبک)موتور سیکلت و دوچرخه( مقابل فروشگاه 25

 8/20 های ،ورت گرفته توسط ساکنین و کسبهخسارات ناشی از تفریب مصالح و بهسازی 26

 7/19 مبلمان شهری در طول مسیرجانمایی نامناسب  27

 4/18 نظران و مشاورین خبره و با تجربه در این زمینهعدم استفاده از،احب 28

 11 استفاده از مصالح نامناسب و ییر استاندارد 29

 6/10 ها در مکان قبلیرو و عدم جایگزینی مجدد برخی از آنهای ارتباطی با سوارهتفریب پل 30

 4/9 کیفیتهای زباله( نامریوب و بیمبلمان)سحلنصب  31

 

 



 63  پریزادی و مرادی – های روانسازی حرکت پیادهارزیابی پروژه

 و پيشنهادات گيرینتيجه
کنود حضوور انسوان و رون    دهد آنچه واقعاً مردم را به فضای پیاده جذب موی های پیاده نشان میاگرچه محالعات گسترده در محیط

ولی عنا،ر و ساختارهای کالبدی یا اجزاء معمواری و شهرسوازی فضوای پیواده نیوز چوون چوارچوب         ؛اجتماعی حاکم بر فضا است
تواند بر حضور اجتماعی  بیفزاید و یوا سوحح   کند. این چارچوب به عنوان عامل بیرونی میتأثیرگذار برای حضور اجتماعی عمل می

)رفتوار   یق تأثیرگذاری بور الگوهوای رفتواری   قادر است از طر رنگ نماید. ساختار کالبدی فضا در همین حالحضور اجتماعی را کم
سازی و بهسازی فضای پیواده  هنجار و ناهنجار(، کیفیت حضور اجتماعی پیاده را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. هدن ا،لی مناسب

های هنجار فعالیت و وها یا گونهبه فضای پیاده از یک سوی و تولید الگ  نیز خلق سحون باالی فعالیت پیاده یا جذب حداکثر اقشار
 رفتار پیاده از سوی دیگر است.

سازی فضاهای پیاده خود نیازمند دو حرکت اساسی است. نفست شناخت نیازها، عملکورد،  بدیهی است هرگونه اقدام برای مناسب
سازی است. مورد نفست روی مناسبها و موانع پیش افتد و دوم آگاهی از چالشنوع حرکت و فرایندهایی که در آن فضا اتفاق می

آید ولی آنچوه در ایون زمینوه بسویار اهمیوت دارد      شناسی وضع موجود محور بدست میشناسی یا شناختاز طریق محالعات ساختار
سازی شده به دست آید. سازی است که باید از طریق انجام محالعات میدانی در محورهای مناسبها و موانع مناسبشناخت چالش

یوابی نهواد   ریوزی و طراحوی شوهری( و هوم در ارز    )برنامه پردازساز و ایدههم در ارزشیابی نظام تصمیم ،گونه محالعاتورد ایندستا
مسویرهای  سازی جایی که مناسبسازی حائز اهمیت زیادی است. از آن)مدیریت شهری( در زمینه مناسب اجرایی و تصمیم گیرنده

هوا، موانوع و مشوکالت    لذا شناخت و تحلیول دقیوق چوالش    ؛ن در مراحل آیازین خود قرار داردگستری در ایراو جنبش پیاده پیاده
تواند تجارب و راهنمای ارزشمندی بورای اقودامات مشوابه در    سازی شده در نوع خود میسازی در معدود محورهای مناسبمناسب

ها و به شدت نیازمند شناخت دقیق و علمی چالش بروجردشهر  درویژه به ایران گستری در شهرهایآینده باشد. تعمیم جنبش پیاده
سوازی  مناسب ،براسا  محالعات میدانی در  محور فوق مقالهاین  است. مسیرهای پیادهسازی های مناسبتنگناهای فراروی پروژه

 است: مورد تحلیل قرار دادهقبل از اجرا، هنگام اجرا و پس از اجرای پروژه را  ورپیاده

 سوازی مناسوب ی متولی و تصمیم گیرنده یا مشکالت ناشی از نبود مودیریت واحود و متمرکوز، فقودان طورن جوامع       نهادهاتنوع  •
ها، نارسایی نظام اطالع رسانی بموقع و شفان به کاربران )ساکنان، کسبه عابران(،کمبود تجارب قبلی و یا بی تووجهی بوه   روپیاده
گیری از تجارب و دستاوردهای اقدامات مشابه قبلی و در نهایت تردید موجود در میان مودیران شوهری نسوبت بوه ضورورت      بهره
ریزی و تصمیم گیوری یوا   در مرحله برنامه روپیاده سازیمناسبی فراروی هاچالشها، مهمترین مشکالت یا روپیاده سازیمناسب

 مرحله قبل از اجرا بوده است.

سایه می اندازد. مشکالت ناشی از   سازیمناسبا یک چالش اساسی و فراگیر به طرز چشم گیری بر انجام عملیات در فضای اجر •
تردد عابران در جریان فعالیت های روزانه که ناگزیر توق  های زیادی بر فرایند اجرایی تحمیل کرده و به طووالنی شودن زموان    

 انجامد.اجرا می

هوای عموران شوهری در ایوران بوا هموه       ها پس از اجرا است. ا،والَ مدیریت اجرایوی پوروژه  اینگونه پروژهو در نهایت رها شدن  •
های خود از مدیریت نگهداری به مراتب کارآمدتر است. عدم پیش بینی ضوابط و مقررات مشف  و دستورالعمل مودون  نارسایی

هوا و رفوع   مشف  برای نگهوداری از پوروژه، تورمیم آسویب     طور عدم وجود متولی برای حفاظت از اقدامات انجام شده و همین
توجهی به مدیریت نگهوداری را  باشد. بارزترین نمود کمسازی پس از اجرا میکمبودها و نواق  احتمالی مهمترین مشکل مناسب

منظره نامناسب مشاهده  ها و تأثیر آن در ایجاد بوی نامحبوع ودر تجمع زباله و آب های راکد در ورودی دهانه برخی پل توانمی
 شود.کرد که به دلیل عدم رعایت ضوابط ارتفاع ایجاد می

فرایندی است که مجموعه عملیات و اقدامات آن در سه مرحله انجام می شود. مرحله تصمیم گیری و برنامه ریزی،  سازیمناسب •
رد. بدیهی است شوناخت دقیوق مسوائل و    مرحله طراحی و اجرا و مرحله نگهداری که هریک مسائل و مشکالت خاص خود را دا

، تعمیم جنبش پیاده گستری و در نتیجه سازیمناسببه تفکیک مراحل فوق برای تعمیم تجربه  سازیمناسبی فراروی هاچالش
عمومیت بفشیدن به فرهنگ پیاده روی الزم و ضروری است. اما در کنار آن آگاهی از عوامل و مؤلفه هایی کوه در کول فراینود    

حائز اهمیت زیوادی اسوت.    سازیمناسببیشترین تأثیرگذاری و چالش زایی را دارند، برای مدیریت کالن بر فرایند  سازیبمناس
از این منظر به ترتیب اهمیت و اولویت وجود چند چالش اساسی را نشان موی دهود. نفسوت مشوکالت      شهدابلوار تجربه  محور 



  97 زمستان، 4، شماره 2دانش شهرسازی، دوره                                                                                                          64

است. دومین عامل تأثیرگذار توق  های مکرر در انجوام پوروژه    سازیمناسبناشی از تردد عابران پیاده و همزمانی آن با عملیات 
ت و اجرا، کمبود منابع مالی و تفصی  اعتبار و...( و چه به دلیل چه به دلیل نارسایی های درون سیستمی )ناکارآمدی نهاد مدیری

 عوامل بیرونی )تردد عابران، تغییرات آب و هوایی( است.

است که در ادبیات  سازیمناسبهای اجرایی یا متولیان مرتبط با و دستگاه هاسومین مؤلفه تأثیرگذار، مشکالت ناشی از تنوع نهاد •
فراینودی چنود    سوازی مناسوب گیورد.  شهری مورد بح  قرار می "مدیریت یکپارچه"و  "یت واحدمدیر"مدیریت شهری در قالب 
هوای شوهری   از منظر موضوع شناسی مسائل و فعالیوت  سازندهااین  ها و نهادهای مفتل  سروکار دارد.ندوجهی است که با ساز

در چنین شرایحی ایجاد هماهنگی فنوی و   است هریک در حوزه وظای  و اختیارات نهاد یا دستگاه اجرایی مشفصی است. بدیهی
طوور اعوم و   های عمران شهری بوه پروژه و کیفیت اجراید زمان اجرا، کارایی توانمیکننده اجرایی میان نهادهای مفتل  مداخله

 قرار دهد. خود اخ  را تحت تأثیر طوربه سازیمناسبهای پروژه

ها با آن مواجه است ماهیتی فنی و مهندسی دارند. نفست تعبیه نامناسب دریچه روپیاده سازیمناسبدو مشکل اساسی دیگر که  •
ها و کانالهای مفصوص دسترسی به زیرساخت ها، کنترل تأسیسات و بازخوانی کنتورها اسوت. ایون عنا،ور چنانچوه در مکوانی      

بی نشوند نه تنهوا محودودیت هوای    مناسب با ضوابط و استانداردهای مشف  و در هماهنگی با سایر عنا،ر ک  و جداره مکانیا
فدوش نماید. عالوه بر آن باید بوه عودم   ماحتمالی برای حرکت پیاده را به دنبال دارند  بلکه قادر است طراحی منظر پیاده را نیز 

نازیبا در  رعایت ضوابط ارتفاع در برخی پل ها و اثرات آن در تجمع زباله و آب راکد اشاره کرد که به ایجاد بوی نامحبوع و منظره
مجاری آب می انجامد. بدیهی است در شرایحی که قیودات و الزامات چنودانی بوه رعایوت فرهنوگ و رفتوار بهداشوتی در میوان        

د بستر جووی هوای   توانمیساکنان شهری دیده نمی شود نارسایی در رعایت ضوابط فنی و استانداردهای سازه یی اینگونه پل ها 
 پیاده روها را به محلی برای دفع ضایعات و زباله های شهری تبدیل نماید. شهری و مجاری جریان آب حاشیه 

ها را باید در بدنه مدیریت شوهری و در میوان مودیران شوهری     روپیاده سازیمناسبی هاچالشترین در نهایت یکی دیگر از مهم •
ران شهری اعتقاد کوافی یوا اتفواق نظور     نشان می دهد که در میان مدی شهداجستجو کرد. یافته های محالعات میدانی در  محور 

د در میوان مودیران   توانو میهای شهری وجود ندارد. این طرز تلقی از موضوع روپیادهروشنی نسبت به ضرورت و اولویت بهسازی 
د آگواهی انودک از   توانو موی ها به وجود آورد. دالیل چنین طرز تلقوی  روپیاده سازیمناسبشهری مقاومت قابل توجهی نسبت به 

اخ  یا ترجیح حرکت سواره بر حرکوت پیواده    طوربهاعم و فضاهای پیاده  طوربههمیت و کارکردهای فضاهای عمومی شهری ا
آن را با تردید مدیران شهری نسبت به رهیافت های فضا محور یا رویکرد  توانمی)ترجیح اتومبیل بر انسان( باشد. در همین حال 

ها )رهیافت های آموزش محور و رهیافت های مبتنی بور  اده و در نتیجه ترجیح سایر رهیافتریزی ترافیک پیپایه در برنامه -فضا
 فشار( توجیه کرد.
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