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برنامهریزی راهبردی در راستای بهبود کیفیات
فضایی منظر پیادهراهها در شهر تهران
(مطالعة موردی :پیادهراه  17شهریور)

*

رضا کانونی** -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
محمدتقی رضویان -استاد گروه جغرافیای انسانی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
آرمان مسلمی -دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

چکیده
پیادهراهها ،به عنوان فضایی برای افزایش ارتباطات و تعامالت اجتماعی شهروندان ،باعث تقویت زندگی جمعی ،افزایش حس تعلق به
مکان و دستیابی به اعتدال بین مفهوم سواره و پیاده میشود .همچنین پیادهراهها ،هم ابزار و هم مکانهایی برای تبلور و احقاق حق عابران
و شهروندان میباشند .هدف پژوهش حاضر برنامهریزی راهبردی برای بهبود کیفیات فضایی پیادهراه  17شهریور تهران میباشد .برای این
امر از مدلهای  SWOTو  AHPاستفاده شده است .نوع پژوهش حاضر ،کاربردی– راهبردی و روش انجام آن توصیفی–تحلیلی است .در
انجام پژوهش حاضر عالوه بر مطالعات کتابخانهای از روش پیمایشی نیز استفاده شده است .برای جمعآوری و ارزیابی اطالعات پیمایشی
پژوهش حاضر ،تکنیک دلفی و مصاحبه با کارشناسان و مسئولین امر به کار گرفتهشده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که راهبرد
تدافعی برای بهبود کیفیات فضایی پیادهراه  17شهریور دارای اولو ّیت می باشد .بدین نحو که نقاط تهدید و ضعف باید کاهش پیدا کند
و برای این امر نیز از نقاط قوت و فرصت در جهت افزایش اثرات مثبت کیفیات فضایی پیادهراه  17شهریور در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،
کالبدی و محیط زیستی استفاده شود .برخی از راهبردهای تدافعی شامل برنامه ریزی در جهت هدایت راهبردی اقدامات الزماالجرا در
پیادهراه  17شهریور و چشماندازیسازی این اقدامات جهت جلوگیری از خرده اقداماتی که منجر به اغتشاش فضایی در محدوده میشود،
شناسایی و حفاظت از بناهای ارزشمند در فضای پیرامون پیاده راه و نوسازی آنها به خصوص جدارههای بالفصل محدوده ،افزایش
فعالیتهای فرهنگی و آئینی و همچنین برگزاری مسابقات و جشنوارههای فرهنگی ،تدوین طرح زیستمحیطی برای محدوده در جهت
کیفیت و بهداشت محیط
جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی ،دفع و جمعآوری مناسب پسماندهای بیمارستانی و سایر مسائل مربوط به ّ
محدوده.

واژگان کلیدی :برنامهریزی راهبردی ،پیادهراه  17شهریور ،چشماندازسازی ،طرح زیستمحیطی ،فعالیتهای فرهنگی
* این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد رضا کانونی با عنوان "اثرات فضایی پیادهراهسازی در شهر تهران (مطالعة موردی :پیادهراه  17شهریور)" میباشد
که به راهنمایی دکتر محمدتقی رضویان در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران ارائه شده است.
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برنامه ریزی راهبردی در راستای بهبود
کیفیات فضایی منظر پیاده راه ها ...

مقدمه
فضاهای شهری یا عرصههای عمومی مکان اصلی زندگی
ماهیت
اجتماعی شهروندان است که نقش بهسزایی در تبلور ّ
زندگی جمعی و حیات مدنی انسانها دارند .از منظر عملکردی و
کارکردی فضاهای شهری به چهار حوزه تقسیم میشوند که طبع ًا
با یکدیگر روابطی پویا دارند :فضاهای مسکونی ،کاری ،اوقات
فراغت و ارتباطی .در این میان فضاهای ارتباطی ،مخصوص گذر
و عبور بوده ،لذا دارای نقشهای مختلفی از جمله :نقش مبادله
اجتماعی و گذران اوقات فراغت هستند .گسترش روز افزون
شهرها و ورود اتومبیل به عرصه فعالیتهای شهری و دگرگونی
جذابیت خیابانها و فضاهای پیاده را متأثر
ارتباطات اجتماعی،
ّ
نموده و موجب تأکید بیش از حد به حرکت سواره و حل مسائل
مختلف آن ،بهعنوان اصلیترین شرط رونق اقتصادی– اجتماعی
شهر ،توسط برنامهریزان و مدیران شهری شد .در نتیجه اوجگیری
و حادتر شدن مشکالت شهری همچون ازدحام ترافیک ،تخریب
بافتهای ارزشمند شهری ،آلودگی زیستمحیطی ،عدم ایمنی
شهرها و افول ارزشهای بصری ،واکنشهای گستردهای علیه
سلطه حرکت موتوری در شهرهای جهان به وجود آمد .یکی از
این جنبشها ،جنبش پیادهگستری است که خواهان اتکاء کمتر
به اتومبیل و افزایش تعامالت اجتماعی و احیای هو ّیت شهری
میباشد .پیادهراهها نیز بهعنوان یکی از نمودهای فضای شهری،
کیفیت زندگی در یک
میتوانند نقش مهمی در بررسی میزان ّ
شهر ،ایفا کنند.
در رابطه با تجربیات جهانی پیادهراهسازی میتوان به پیادهراههای
لیمبکر و کتویگر در شهر اسن آلمان ،بردیک در شهر کاالمازو
آمریکا و استروگت در شهر کپنهاگ دانمارک اشاره کرد.
پیادهراهسازی در شهرهای مذکور اثراتی مانند :کاهش تدریجی
ترافیک و پارکینگ ،رونق اقتصادی این محورها ،انطباق مرکز
شهر با تغییرات فصول ،سرزندگی پیادهراهها در شبانهروز را
بهدنبال داشته است .همچنین از تجربیات پیادهراهسازی در
ایران نیز میتوان به پیادهراههای جنت مشهد ،تربیت تبریز،
خیام ارومیه و لیان بوشهر اشاره کرد .در این میان شهر تهران
نیز دارای پیادهراههای مختلفی از جمله :کوچه مروی ،صف (باغ
سپهساالر) ،پانزده خرداد و هفده شهریور میباشد (کاشانیجو،
 ،1389ص .)151پیادهراه  17شهریور با اهدف مختلفی از جمله:
کیفیت محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در
ساماندهی و ارتقاء ّ
محدودة مداخله طراحی ،دستیابی به فضای شهری مطلوب و
غیره در سال  1391به بهرهبرداری رسید و بهعنوان یک پیادهراه
فرهنگی و آئینی معرفی شد .این پیادهراه در مرز بین مناطق 12
و  13شهرداری تهران واقع شده است و از جمله اماکن قدیمی
شهر تهران محسوب میشود که هم از لحاظ تاریخی و هم از
اهمیت میباشد .پژوهش حاضر در پی آن
لحاظ اقتصادی حائز ّ

است که به برنامهریزی راهبردی در جهت بهبود کیفیات فضایی
پیادهراهها بپردازد.
 .1پرسشهای پژوهش
سؤاالتی که پژوهش حاضر در پی پاسخ به آنها میباشند عبارتند
از:
 .1مهمترین نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدید موجود در
کیفیات منظر فضایی پیادهراه 17شهریور چه مواردی میباشند؟
 .2چه راهبردهایی در جهت بهبود کیفیات منظر فضایی پیادهراه
 17شهریور مؤثر هستند؟
 .2پیشینه پژوهش
وحید ظاهر ( ،)1391در پایان نامه خود با عنوان "بررسی اثرات
پیاده راه سازی در مناطق کالنشهری (خیابان دانشکدة منطقه 9
کرج)" به این نتیجه رسیده است که امروزه مراکز کالنشهرها
پر از هیاهو و ازدحام وسایل نقلیه موتوری است .این باعث شده
است عابر پیاده برای یافتن فضایی مطلوب ،امن ،خوانا ،زیبا،
دارای امکانات و تسهیالت استاندارد دچار سردرگمی شود .لذا
در این پایاننامه با هدف دستیابی به ایدههای اصلی و مهم
در شکلگیری پیادهراهها ابتدا به بررسی نمونههای داخلی و
خارجی پیادهراهها و بیان شکلگیری آنها میپردازد و سپس
کیفیت زندگی شهری در
اثرات پیادهراهسازی و تأثیرات آن را بر ّ
کالنشهرها را مورد بررسی قرار میدهد و در نهایت به شناسایی
ویژگیها و پتانسیلها و از سویی ضعفهای خیابان دانشکدة
منطقه  9کالنشهر کرج برای تبدیل شدن به یک پیادهراه موفق
پرداخته است.
معصومه سادات دستجردی ( )1384در پایان نامه خود با عنوان،
"پیاده راه سازی خیابان سپهساالر" به این نتیجه رسیده است که
مشکالت و معضالت پدیدآمده در عصر حاضر تنها به سبب نادیده
گرفتن انسان به عنوان مهم ترین بهره بردار فضاهای شهری بوده
است .انسان ،روحیات ،تصورات و نیازهای او چیزی است که در
دوران معاصر ،ناشناخته باقیمانده و تنها توجه به مسائل ترافیکی،
دسترسیها و سرعت مد نظر قرار گرفته است .در حالیکه چیزی
امنیت و سالمت
که نیاز انسان به ارتباط مستقیم با سایر انسانهاّ ،
روانی و حتی تندرستی و سالمت بدنی را تأمین میکند فضاهایی
غیر از خیابانهای امروزی است .در نتیجه پیادهراه ،بهعنوان
فضایی که پاسخگوی این نیازها و ویژگیهای رفتار اجتماعی
انسان است ،مطرح میشود.
یوک– مینگ ،چئوک ( ،)2002در پایان نامه خود "شبکهراه
فوقانی -پیادهراه در هنگ کنگ" به این نتیجه رسیده است که
با ایجاد شبکه ای برای عابر پیاده در راستای استفاده مناسب از
زمین و توجه به محیطزیست در راستای ارتقاء پیاده روی بهعنوان

قسمتی از حمل و نقل شهری که با توجه به حجم باالی ترافیک
در منطقه مرکزی شهرها ،سطوح فوقانی برای جریانهای عابر
پیاده میتواند تالشی برای حل مشکالت ترافیکی آن باشند.
سِ ؤال کامرتلر ( )2007در رساله دکتری خود با عنوان "اثرات
پیادهراهسازی بر ارزش اجاره امالک مسکونی" هدف خود
را بررسی تأثیر پیادهراه «سوگی یولو» در ازمیر بهعنوان یک
فضای باز عمومی در ارزش اجاره امالک مسکونی ذکر میکند.
ت یافته است که پیادهراه
ایشان در پایاننامة خود به این نتایج دس 
بهعنوان یک فضای باز عمومی دارای ارزش اقتصادی نسبی قابل
اندازهگیری مانند :دیگر فضاهای باز عمومی است .همچنین یکی
از ویژگیهای موثر پیادهراهها تأثیری است که بر قیمت امالک
دارند و در نهایت تأثیر پیادهراهها در ارزش امالک به جنبههای
کیفی و کمی مختلف آنها بستگی دارد.

 .4مبانی و چارچوب نظری
 .4-1پیاده راه
در جامعة جهانی معاصر ،حرکت پیاده بهعنوان یکی از جنبههای
حضور انسان در فضای شهری که سبب سرزندگی و پویایی این
فضا و نیز افزایش نقشهای مختلف آن میشود مطرح میگردد.
با توجه به گونههای متنوع فضاهای شهری ،میتوان مسیرها و
به ویژه خیابانها را یکی از بارزترین عرصههای عمومی بهعنوان
بستری برای حرکت پیاده معرفی نمود .تعاریف گوناگونی در مورد
پیادهراهها دیده میشود که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده
است:
طبق تعریف کوان پیادهمدار کردن عبارت است از :ایجاد
خیابانها یا فضاهای رها از آمد و شد سواره .هنگامی که در سال
 1971اولین مکان عمومی در سیدنی استرالیا به استفاده صرف

 .4-2کیفیّت در پیادهراههای شهری از دیدگاه نظری
برنامهریزی و طراحیشهری برای آفرینش مکانهای شهری
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 .3روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی– تحلیلی است .برای جمع آوری
اطالعات و دادههای مورد نیاز از بررسیهای اسنادی و
کتابخانهای و مطالعات میدانی استفاده شده است ،و با توجه به
اطالعات بدستآمده ،به بررسی نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و
تهدیدهای پیادهراه  17شهریور تهران پرداختهشده ،سپس برای
تجزیه و تحلیل یافتهها و ارائه استراتژیها مدل  SWOTبه
کار برده شده است .برای این منظور عوامل داخلی (نقاط قوت
و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) محله مطالعه
گردید .با استفاده از مدل  AHPبه وزندهی معیارهای مورد نظر
و میانگین وزنها پرداخته و سپس به تکمیل ماتریس SWOTو
در نهایت به ارائه راهبردها و استراتژی¬های مناسب در جهت
برنامهریزی راهبردی بهبود کیفیات فضایی پیادهراه  17شهریور
پرداخته شد.

عابران پیاده اختصاص یافت ،سیاستمدار محلی مسئول این امر
(لئوپورت که خودش را بهعنوان وزیر عابران پیاده نامید ).همواره
بر گفتن این جنبه مثبت تأکید داشت که آن خیابان برای عابران
پیاده باز شده بود و نه اینکه بر روی آمد و شد سواره بسته گردد
( .)Cowan, 2005تیبالدز معتقد است پیادهراهها چیزی بیش
از مجموعه مغازهها میباشند .این مکانها زمینههای فرهنگی،
تفریحی ،فراغتی ،گردشی ،زندگی مدنی و تبادل دیدگاهها ،عقاید
و نظرات جامعه را فراهم میآورند (تیبالدز.)1387 ،
پیادهراهها ،به نواحی یا معابری که انحصاراً در اختیار پیادگان
قرار میگیرد و وسایل نقلیة موتوری تنها به منظور دسترسی و
سرویسدهی ضروری حق ورود به آن را دارند ،اطالق میشوند.
پیادهراهها کام ً
ال متمایز از پیادهرو ها میباشند .این معابر میتوانند
به صورت کوچه ،بازار ،بازارچه ،میدان ،پارک یا فضای یک
مجتمع باشند در حالیکه پیادهروها تنها در مجاورت خیابانها قرار
دارند (معینی .)1392 ،ساوث ورث در ارتباط با پیادهراهها ،واژه
قابلیت پیادهروی را به صورت زیر بیان میکند:
ّ
«قابلیت پیادهروی به حوزهای اطالق میشود که سازههای محیط
ّ
امنیت برای افراد پیاده ،اتصال
اطراف آن با تأمین آسایش و ّ
افرادی با مقاصد مختلف از طریق صرف وقت معقول و ایجاد
جاذبههای بصری در سرتاسر مسیر را برقرار کرده ،آنها را به
قابلیت
پیادهروی تشویق و از این امر حمایت کند» .محیطی با ّ
باالی پیادهروی از طریق شبکهای غنی از مسیرهای اتصالی که
امکان دسترسی همگان به مکانهایی که روزانه باید به آنجا
بروند را فراهم آورده و افراد را به پیاده رفتن تشویق میکند .چنین
محیطی با خیابانهایی که عبور افراد در سنین مختلف و تراکم
امنیت و آسایش را برای مردم
جمعیت متفاوت در آن آسان استّ .
به همراه میآورد .شبکههای متصل پیادهرو به صورت یکپارچه،
بدون وقفه و مخاطره با دیگر اشکال گذرگاهها مثل محل عبور
اتوبوسها ،ترامواها یا بزرگراهها ،میزان وابستگی به خودروها را به
حداقل میرسانند .سیستم راهها به اندازة کافی برای این اکتشاف
پیچیده میباشد و این علت پیشنهاد ایجاد تجارب بصری مختلف
در مسیرهای پرتردد برای تکراری نشدن مسیر برای عابرین پیاده
میباشد .این امر از پیادهروی از اهداف مفیدی همچون خرید،
رفتن به محل کار ،یا از دیگر مقاصد چون لذت بردن ،سرگرمی و
سالمتی ،حمایت میکند (.)Southworth, 2005
پس به طور کلی میتوان بیان نمود ،مسیرهای پیاده معابری با
باالترین حد نقش اجتماعی هستند که در آنها ،تسلط کامل با عابر
کیفیت محیطی
پیاده بوده و ابزاری برای فعالیت جمعی هستند که ّ
را باال برده و سالمت اجتماعی را تقو ّیت میکنند (پاکزاد.)1391 ،
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کیفیت مکانهای موجود ،همواره نیازمند سنجش
مطلوب و ارتقاء ّ
کیفیت فضاهای همگانی است .سالهاست که میان طراحان و
ّ
کیفیت شهرها و آنچه که حسمکان
برنامهریزان شهری بر سر ّ
نامیده میشود ،اختالف سلیقه وجود دارد (گلکار .)1384 ،حس
مکان موجب ایجاد حس رضایتمندی در استفادهکننده شده و با
یادآوری فرهنگ یا تاریخ یک اجتماعی و یا تجارب ذهنی گذشته
فرد ،بر مفهوم هو ّیت تأکید کرده و کیفیت فضای ساختهشده
را برای مخاطب ارتقاء میبخشد (رضویان و همکاران.)1393 ،
کیفیت در محیط و فضای شهری دارای چنان اهمیتی است که
ّ
بسیاری از محققین وظیفه و رسالت اصلی برنامهریزی شهری
را ارتقاء کیفیت فضا عنوان کردهاند .این مفهوم بهصورت ویژه
زمانی در برنامهریزی شهری مطرح شد که متخصصین مختلف
نظریات هنجاری متفاوتی در مورد کیفیت محیط شهری خوب
ارائه دادند .پارهای از این نظریات شهودی بوده و پارهای متکی
بر پژوهشهای سامانیافته بودند .با شروع قرن بیست و یکم
کیفیت به میزانی جایگاه خود را پیدا کرد که نهادها
دامنه مفهوم ّ
و مؤسسات مختلف با تکیه بر این موضوع به سنجش فضاهای
عمومی شهری پرداختند.
کیفیت ،مسایل و امکانات محیط شهری کشف و تعریف
با بررسی ّ
و ارتباط میان آنها معلوم میشود .از اینرو اجرای صحیح مرحله
سنجش وضعیت ،شالودة اساسی برای تدوین راهحلهای موجه
و عقالیی را فراهم میآورد و بیسبب نیست که نظریه پردازان
برجستهای نظیر جین جیکوبز ( )1961عمدهترین دلیل شکست
برنامهریزی شهری مدرن را تعریف صحیح مسأله شهر و یا
بیاعتباری و ناتوانی متدولوژی سنجش وضعیت آن جهت
تدوین راهحل برای مسایل پیچیدهای نظیر مسایل شهری اعالن
کیفیت مکانهای شهری چنانچه به شیوهای
داشتهاند .سنجش ّ
جامع و صحیح صورت گیرد منجر به آفرینش مکانهای پایدار
میشود ،زیرا با بازشناسی جامع مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی

تصویر  :1موقعیّت پیادهراه  17شهریور در شهر تهران
(نگارندگان)

و محیطزیستی و ارتباطات متقابل آنها زمینه الزم برای هدایت
فضاهای شهری در چارچوب الگوی توسعة پایدار فراهم میآید
(گلکار.)1384 ،
جست و جو در میان طیف نظریات ارائه شده از صاحب نظرات
کیفیت فضاهای شهری،
و متخصین داخلی در رابطه با بررسی ّ
طیف متنوعی از معیارها را در اختیار قرار میدهد .با این وجود
مهمترین مواردی که قرابت مفهومی بیشتری به موضوع پیادهراه
دارند را میتوان به طور خالصه در جدول شماره  1عنوان کرد.
کیفیتهای محیط شهری خوب
عالوه بر نظریاتی که در زمینه ّ
در سایر کشورها مطرح شد ،در ایران نیز عدهای از متخصصین
و محققین در نوشتارهای خود به ارائه کیفیات محیط شهری
خوب پرداختهاند .مواردی که بهصورت ویژه در ارتباط با پیادهراهها
بهعنوان فضای شهری مطرحشده در جدول شماره  2بیان شده
است.
 .5معرفی محدودة مورد مطالعه
 .5-1موقعیّت محدودة مورد مطالعه
پیادهراه  17شهریور در بخش شرقی منطقه  12و بخش غربی
در منطقه  13شهرداری تهران قرار دارد (تصویر )1و عمدت ًا
تحتتأثیر سازمان فضایی این دو منطقه است .محور  17شهریور،
حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا ،از امتداد خیابان
شهباز قدیم که خود بر روی رد باروی ناصری احداث شده بود،
به سمت شمال ایجاد شده است .همینطور میدان امام حسین (ع)
از امتداد دو محور احداثی شهباز و شاهرضا که هر دو بر رد باروی
شرقی و شمالی دوره ناصری احداث گردیدهاند بوجود آمده و به
نوعی مفصل میان سه حوزه مرکزی ،شمالی و شرقی تهران در
محل میدان امام حسین (ع) ایجاد شده است (مهندسین مشاور
باوند.)a 1390 ،
حوزه فراگیر پیادهراه  17شهریور به مساحت  5461927مترمربع

جدول  :1معیارهای ارائهشده در ارتباط با کیفیّت پیادهراه در جهان (جام کسری ،1391 ،ص )12

صاحبوظران

مرجع
کتبة هشگ ٍ صًذگی ضْشّبی ثضسگ
آهشیکبیی ()1961
کتبة تئَسی ضکل خَة ضْش ()1981

يیًلیچ 

هقبلِ قشائت ضْشی ٍ عشاحی هکبًْبی
ضْشی کَچک ()1983

راجرتراوسیک 

کتبة یبفتي فضبّبی گوطذُ ()1986

کًلمه

هقبلِ فشغتْبیی ثشای ًَآٍسی دس
آهَصش عشاحی ضْشی ()1987

آلهجیکًبسي

هقبلِ ثِ سَی یک ثیبًیِ عشاحی ضْشی

جیهجیکًبس 
کًیهلیىچ

ديوالذاپلیارد

مایکلسايثيرث

تئَسی ٍ عول عشاحی ضْشی هعبغش
()1989

یانبىتلی

کتبة هحیغْبی پبسخذُ ( )1990

برایانگًدی

هقبلِ کیفیتْبی عشاحی ضْشی ( )1993

کمیتٍمشًرتی

بروامٍریسیلىذن
)(LPAC
ولسه

میتًکرمًوا 

ویريیيیژٌ

مسایلشُری

سایتPPS
)Project for
)Public Spacee

دفترمعايوت
وخستيزیر

چطن اًذاصّبیی ثشای سٍیبی آهشیکبیی
ًَیي ()1994
کتبة هکبًْبی عوَهی – فضبّبی
عوَهی ()2003
کتبة ثِ سَی یکی سًسبًس ضْشی
()1999

حبغل هغبلعِ ثش سٍی ثیص اص 1000
قغعِ فضبی عوَهی ضْشی دس
کطَسّبی هختلف
کتبة ثِ کوک عشاحی ( )2000

سبختبس ٍ خَاًبیی ،فشم ،آسبیص ٍ ساحتی ،دستشسی ،ثْذاضت ٍ ایوٌی،
حفبظت تبسیخی ،سشصًذگی ،حفبظت هحیظ عجیعی ،تٌَع ،سبصگبسی،
گطَدگی ،هشاٍدات اجتوبعی ،ثشاثشی ٍ هسبٍاتً ،گْذاسی ،اًغجبقپزیشی،
هعٌیً ،ظبست ٍ اختیبس ،حس هکبىَّ ،یّت ،دیذّب ،هٌبظش،
هقیبس اًسبًی یب پیبدُ
ًفَرپزیشی ،تٌَع ،خَاًبیی ،اًعغبفپزیشی ،سبصگبسی ثػشی ،غٌب ،قبثلیّت
ضخػیسبصی ،پبکیضگی ،کبسآیی ،حفبظت ٍ ًگْذاسی اص اکَسیستنّب
سشصًذگیّ ،بسهًَی ثب ثستش هَجَد ،تٌَع ،هقیبس اًسبًیً ،فَرپزیشی ،غٌب،
خَاًبیی ،اًعغبفپزیشی ،اهکبى تحَل سٌجیذُ ٍ کٌتشلضذُ ،اهکبى
ضخػیسبصی هکبى
هقیبس اًسبًی ،سبختبس هٌبست خَاًبیی ٍ َّیّت ،پبکیضگی ٍ ایوٌی ،هذیشیت
ضْشی هغلَة ،غٌبی ثػشی ،کبسثشی ٍ فعبلیتّبی هختلظٍ ،جَد فضبّبی
ّوگبًی ٍ فضبّبی خبظ ،سَْلت حشکت پیبدُ ٍ سَاسُ.
سعبیت هقیبس اًسبًی ،هسئَلیتپزیشی هجتٌی ثش ثَمضٌبسی ،تشٍیج
پیبدُگشایی ،پیطجیٌی فضبّبی ثبص ،پیصثیٌی ّستِّب دس عشح ،تَجِ ثِ
هٌظش خیبثبى ،تٌَع ،اختالط کبسثشیّب ،تعویش ٍ ًگْذاسی هحیظ ضْشی
دستشسی ،سخت فضب ٍ ًشم فضب ،فضبی ّوگبًی ،ایوٌی ٍ اهٌیّت ،هٌظش
ضْشی ،اختالط ٍ تشاکنّ ،وِ ضوَل ثَدى
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گضاسش کیفیت هحیظ ضْشی لٌذى
()1993

مؤلفٍَایمطرحشذٌ
تَجِ ثِ فعبلیتّب ،اختالط کبسثشیّبً ،فَرپزیشی ٍ قبثلیّت دستشسی،
اختالط اجتوبعی ٍ اًعغبفپزیشی
سشصًذگی ،هعٌی (حس) ،سبصگبسی ،دستشسی ،کٌتشل ٍ ًظبست،
کبسآیی ٍ عذالت
قشائتپزیشی هحیظ ،آصادی اًتخبة ،ایجبد اًگیضش ثِ ٍسیلِ کبسثشد فشمّبی
هتجبیي ،اهکبى صًذگی اجتوبعی ،تَجِ ثِ پیًَذّبی ثَهی ٍ هٌغقِای ،ثِ
گَش سسیذى آٍای گزضتِ
حفظ تسلسل حشکتّب ،هحػَسیت فضبّب ،پیَستگی لجِّب ،کٌتشل هحَسّب
ٍ پشسپکتیَّب ،هوضٍج ًوَدُ فضبّبی دسٍى ٍ ثیشٍى
حفبظت تبسیخی ٍ هشهت ضْشی ،عشاحی ثشای پیبدُّب ،سشصًذگی ٍ تٌَع
استفبدُ ،ثستش ٍ هحیظ فشٌّگی ،ثستش ٍ هحیظ عجیعی،
تَجِ ثِ اسصشّبی هعوبساًِ هحیظ
سشصًذگیَّ ،یّت ٍ کٌتشل ،دستشسی ثِ فشغتّب ،تخیل ٍ ضبدی ،اغبلت ٍ
هعٌب ،صًذگی اجتوبعی ٍ ّوگبًی ،خَداتکبیی ضْشی ،هحیغی ثشای ّوِ

تَجِ ثِ خػَغیبت سبیت ،عشح ٍ ًقطِ هٌبستًَ ،س ٍ غذا ،هحَعِ آسایی،
فضبّبی ثبص ،پیطگیشی اص ثضّکبسی ،اهٌیت ،اختالط ضکلّبی هختلف
هبلکیت ٍ گًَِّبی سبختوبًی ،پبیذاسی ،عشغِّبی ّوگبًی ٍ سعبیت
سلسلِهشاتت آى ،دستشسی ٍ ًفَرپزیشی
دستشسی ٍ ثْن پیَستگی ،آسبیص ٍ تػَیش رٌّی،
استفبدُّب ٍ فعبلیتّب ،اجتوبعی ثَدى
ًظبفت ٍ پبکیضگی ،دستشسی ،جزاثیت ،ساحتی ،جبهعیت ،سشصًذگی ٍ پَیبیی،
عولکشد ،توبیض ٍ تطخیع ،ایوٌی ٍ اهٌیّتً ،یشٍهٌذی (قبثلیّت اًعغبف)

اوگلیس
)(OPDM

1

Violich
Roger Trancik
3
Punter
2
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مرجع 
هقالِ "هسیش پیادُ گشدضگشی"
()0231

کتاب "ساٌّوای عشاحی فضاّای
ضْشی" ()0210

هقالِ " افضایص قابلیّت پیادُهذاسی
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گاهی بِ سَی ضْشی اًساًیتش"
()0231
هقالِ "بشسسی تغبیقی تَسعِ فضاّای
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پیادُ باصاس قذین ٍ خیاباى پیادُ تشبیت
حسیهفالحوژاد 

ضْش تبشیض" ()0233
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72
برنامه ریزی راهبردی در راستای بهبود
کیفیات فضایی منظر پیاده راه ها ...

و با جمعیت  180790نفر میباشد .این حوزه با مناطق 13 ،12 ،7
و  14دارای مرز مشترک است .همچنین در حوزه فراگیر نسبت
جنسی  104مرد در مقابل  100زن می باشد.
جمعیت  10سال به باالی حوزه فراگیر در سال 158775 ،1385
نفر میباشد که از این تعداد  65265نفر شاغل و  4425نفر بیکار
است .بدین ترتیب نرخ فعالیت در حوزه فراگیر در سال ،1385
 43.9درصد بوده است .ضمن ًا مقایسة تعداد شاغالن حوزه فراگیر
با کل جمعیت حوزه فراگیر گویای نرخ تکفل  2.8نفر میباشد.
بدین معنا که در مقابل هر یک تولیدکننده  2.8نفر مصرفکننده
وجود دارد .به عبارت دیگر هر  1تولیدکننده بجز خودش به طور
متوسط  1.8نفر دیگر را تحت تکفل دارد (مهندسین مشاور باوند،
.)a 1390

 .5-2بررسی پهنهبندی کلی کاربری زمین در محدودة
مورد مطالعه
در محدودة فراگیر که حدود  646.5هکتار وسعت دارد .کاربری
تعداد  23690پالک بررسی شده ،که نتایج زیر را به دست میدهد:
 کاربری مسکونی با  92.7درصد از کل پالکها و بیش از نیمیاز مساحت محدوده فراگیر ( 52.3درصد) ،پهنة غالب است.
 -کاربریهای تشکیلدهنده خدمات شهری (آموزشی ،درمانی،

هایمطرحشده 


مؤلفه
توایض ٍ تطخیص ،افضایص خَاًایی با کاسبشد ًطاًِّای ضْشی ،تٌَع
کالبذی ٍ تٌَع دس کابشیّا ،ایوٌی ٍ اهٌیّت ،اًعغافپزیشی ٍ حق
اًتخاب ،تَجِ بِ اصَل صیباضٌاسی ضْشی ،تأکیذ بش ًقاط آغاصیي ٍ
پایاًی هسیش ،استفادُ اص عٌاصش عبیعی ،تأکیذ بش بٌاّا ٍ عٌاصش کالبذی
با اسصش تاسیخی ،پیَستگی هسیش ،دیذ ٍ هٌظش ،ایستایی ٍ پَیایی
هسیش ،سعایت حشائن ٍ حفظ قلوشٍّا اص عشیق فضای عوَهیً ،یوِ
عوَهی ٍ خصَصی

هؤلفِّای :سشصًذگی (تٌَع دس عَل هسیش–ًفَرپزیشی)،
اًعغاف (اًعغاف دس کالبذ– اًعغاف دس عولکشد)،
ایوٌی (ایوٌی پیادُ دس هقابل سَاسُ – اهٌیّت پیادُ دس هحیظ)
اهٌیّت ،دلپزیشی ،جزابیّت ،هغبَعیت ،دستشسی ،آهَصش  /سالهت
عوَهی ،پیَستگی ،استباط بیي کاسبشی ،دستشسی بِ ایستگاُّای عبَس
ٍ هشٍس ،سفتاس عابش پیادُ بش اساس هعیاسّای فشٌّگی اجتواعی
اجتواعی– فشٌّگی ،تشافیک ٍ دستشسی ،کالبذی– فضایی

تٌَع ،اًعغافپزیشی ،دستشسی ،آسایص ٍ ساحتیً ،ظافت ٍ پاکیضگی،
خَاًاییَّ ،یّت ،فشم ٍ کالبذ ،توایض ٍ تطخیص ،سشصًذگی ٍ پَیایی
اجتواعی ،اقتصادی ،هحیظ صیست ،سالهت

بهداشتی ،ورزشی و  ،) ...از نظر وسعت ( 8/8درصد محدوده) ،پس
از کاربری مسکونی ،در رده دوم قرار میگیرند.
کاربریهای تجاری و اداری ،از نظر تعداد پالک ( 607پالک)در رده دوم و از نظر وسعت ( 7.3درصد محدوده) در رده سوم
جای دارند.
 کاربری نظامی با وجود  2قطعه ،با وسعت حدود  22هکتار ،درمرتبه چهارم کاربریهای محدوده فراگیر قرار دارد.
 کاربری صنعتی و کارگاهی با  421قطعه و  9.5هکتار1.5 ،درصد از سطح محدوده را پوشش داده است.
 کاربری فضای سبز بسیار اندک است و کمتر از  5هکتار به آناختصاصیافته است.
سطوح بایر و ساختهنشده فقط  333قطعه یا  1.4درصد پالک ها
را با کمتر از  6هکتار تشکیل میدهند و ذخیره اندکی برای
ساخت و ساز فراهم میآورد (مهندسین مشاور باوند.)b1390 ،

 .5-3شناسایی گسترههای فرسوده و نیازمند
بهسازی و نوسازی
طبق سند باالدست طرحهای جامع و تفصیلی مناطق شهری
تهران حوزههای وسیعی از محوطههای واقع در پیرامون طرح،
در محدوده مداخله و نیز در حوزه بالفصل ،بهعنوان پهنة فرسوده

معرفی شده است .عمدة این پهنهها در محدوده منطقه  12واقع
و حوزههایی نیز در شرق محور  17شهریور و در منطقه 13
شناسایی شده است .همچنین بخشهایی از بلوکهای واقع
در شمال میدان امام حسین(ع) در محدوده منطقه  7به عنوان
گسترههای فرسوده اعالم گردیده است که بخشی از آنها در هر
سه منطقه در حوزه مداخله اقدام واقع شدهاند.
طبق بررسیهای انجامگرفته در این طرح ،در محدوده مداخله و
طراحی دو پهنه با دو ویژگی متفاوت که از نظر اقدام واجد اولو ّیت
هستند به شرح زیر معرفی شدهاند:
 گستره نیازمند تخریب و نوسازی ،شامل پالکهایی که یا درطرحهای اجرایی مناطق قرار دارند و یا به دلیل فرسودگی زیاد
قابل بهسازی نبوده و نیازمند ساخت مجدد هستند .این پهنه که
عمدت ًا حوزه جنوبی طرح را در برمیگیرد ،حدود  2.8هکتار وسعت
داشته و  6.9درصد سطح کل محدوده مداخله را دربرمی گیرند.
 گستره نیازمند بهسازی و ساماندهی بافت و بنا که محدودهایبه وسعت  10.5هکتار را در بر گرفته است که  25.8درصد
کل محدوده  40.7هکتاری مداخله را شامل میشود .کلیه
پالکها و محوطههای داخل این محدوده میبایست در قالب
طرحهای مرمتی ،بافت و بنا و یا طرحهای ساماندهی ،بهسازی و
مقاومسازی شده و ضمن حفظ ویژگیهای کالبدی و فضایی خود
تصویر  :2پیاده راه  17شهریور (نگارندگان)

 .6بحث و تحلیل یافتههای پژوهش
 .1-6روش تحلیلی سوات
مدل  SWOTیکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و
ضعف درون سیستمی با فرصت ها و تهدیدات برون سیستمی
است (هریسون و کارون .)1382 ،این مدل یکی از ابزارهای مهم
در مدیریت راهبردی است (اسماعیل زاده و همکاران.)1393 a ،
هدف نهایی فرآیند برنامهریزی استراتژیک توسط ،SWOT
توسعه و اتخاذ یک استراتژی مناسب با در نظر گرفتن عوامل
داخلی و خارجی است ( .)Kajanus et al, 2004مدل SWOT
تجزیه و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهاست .از
طریق تجزیه و تحلیل  SWOTسازمانها میتوانند عوامل داخلی
قوت و ضعف و خارجی فرصت و تهدید خود را شناساییکرده و
پس از آن یک استراتژی مناسب برای توسعه سازمان انتخاب
کنند (.)Gao & peng, 2011
در همین راستا به منظور وزندهی به نقاط قوت ،ضعف و
فرصت و تهدید از نظرات  20کارشناس مرتبط با حوزه تخصصی
بهرهگیری گردید .سپس در چارچوب روش تحلیل سلسلهمراتبی
 ،AHPاز نرم افزار  Expert Choiceبرای تحلیل نظرات
کارشناسی و محاسبه وزن هر معیار استفاده شد.
ارزیابی های انجام شده در این مرحله ،در مرحله بعد مورد تحلیل
قرار می گیرند .نتایج حاصل از اولو ّیتبندی نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهدیدها و همچنین ارزیابی حاصل از ماتریس ارزیابی
عوامل درونی و بیرونی نشان میدهند که در گروه نقاط قوت 7
Sیعنی وجود دو ایستگاه اصلی خط  4و خط  2مترو در ابتدا و
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تصویر  :3پیاده راه  17شهریور (نگارندگان)

بهعنوان بخشی از حوزههای مداخله و اقدام مدنظر قرار گیرند.
در ادامه تصاویری از محدوده آوردهشده که در روی تصویر
توضیحات الزم در مورد وضعیت کنونی پیادهراه ذکر شده است.
عدم حضور گسترده مردم در پیادهراه  17شهریور که نشان از
جاذب نبودن این محدوده دارد .علت تعطیلی نزدیک به 40
درصد از کاربری های واقع در پیاده راه  17شهریور را می توان
در چند عامل بررسی کرد؛ یکی از عوامل اصلی این است که
قبل از احداث پیاده راه این مسیر محل خرید و فروش اتومبیل
و موتورسیکلت بود ،بعد از احداث پیاده راه و حذف تردد وسایل
نقلیه در این محور عم ً
ال این کاربری ها با تعطیلی مواجه شدند
و اکثر آنها نیز مغازه هایشان را رهاکرده و به شغل های دیگر یا
نقاط دیگر تهران انتقال یافتند ،که خود این امر عالوه بر اینکه
باعث ایجاد اغتشاش در سیمای بصری محیط می شود به لحاظ
اقتصادی نیز این محدوده را تحت تأثیر قرار داده است .بدین
نحو که کسب و کار و رونق اقتصادی کاهشیافته و به طبع آن
نیز حضور مردم در این مکان کمرنگ شده و این موضوع باعث
ضعف تأثیرات اجتماعی این محدوده نیز میشود.

انتهای محدوده ،در گروه نقاط ضعف  W9یعنی عدم کنترل
کیفی مطلوب پیادهراه بعد از احداث ،در زمینة عوامل فرصتها
 O2یعنی وجود طرحهای فرادست در مورد پیادهراه  17شهریور و

در زمینه تهدید ها نیز  T 4یعنی آسیبپذیری شبکه زیرساختها
در مواقع بروز حوادث طبیعی باالترین وزن را به خود اختصاص
دادند.

جدول  :3مقایسة زوجی نقاط قوت (نگارندگان)

درجه اهمیت
0/078
0/069
0/120
0/115
0/122
0/044
0/180
0/171
0/101
CR=0/05

S9
1
1/2
1/2
1
2
1/2
2
3
1

S8
1/3
1/3
1
1
1
1/4
1
1

درجه اهمیت
0/046
0/046
0/102
0/067
0/186
0/081
0/138
0/148
0./187
CR=0/03

W9
1/3
1/3
1/3
1/3
1
1/2
1/2
1
1

W8
1/4
1/3
1/2
1/3
2
1
1
1

S6
3
2
3
2
2
1

S7
1/3
1/3
1/2
1/2
1
1/3
1

S5
1/2
1
2
1
1

S3
1/2
1
1

S4
1/2
1/2
1
1

S1
1

S2
2
1

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
نسبت سازگاری

جدول  :4مقایسة زوجی نقاط ضعف (نگارندگان)

74

W7
1/3
1/4
1
1/2
1
1/2
1

W6
1/2
1/2
2
1
3
1

W5
1/3
1/3
1/2
1/3
1

W4
1/2
1/2
2
1

W2
1
1

W3
1/2
1/2
1

W1
1
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W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
نسبت سازگاری

جدول  :5مقایسة زوجی نقاط فرصت (نگارندگان)
درجه

اهمیت
0/111
0/283
0/086
0/235
0/093
0/096
0/097
CR=0/07

O7

O6

O5

O4

O3

O2

O1

2
2
1/2
3
1
1
1

1/2
3
2
3
1
1

1
2
1
3
1

1/3
3
1/3
1

2
3
1

1/2
1

1

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
نسبت سازگاری

درجه اهمیت
0/071
0/049
0/095
0/328
0/223
0/113
0/122
CR=0/06

جدول  :6مقایسه زوجی نقاط تهدید (نگارندگان)
T7
1/3
1/3
1
3
2
1
1

T6
1/2
1/3
1
3
2
1

T5
1/4
1/4
1/4
3
1

T4
1/3
1/3
1/4
1

T2
3
1

T3
1/2
1/2
1

T1
1

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
نسبت سازگاری

جدول  :7ماتریس عوامل مؤثر داخلی در اثرات فضایی پیادهراه  17شهریور (نگارندگان)
نقاط قوتS
 .1اوتمال گذر سًارٌ میذان امام حسیه (ع) تٍ سیزگذر وٍ اس آلًدگی محذيدٌ
واستٍ است.
 .2ػذم يجًد گسل سلشلٍ خیش در محذيدٌ پیادٌ راٌ  17شُزیًر
 .3يجًد ساوىان لذیمی ي اطیل
 .4يجًد ته تىاَای ارسشمىذ ي شاخض جُت غىاتخشی تٍ الگًی وُایی
جذارٌَا
 .5غلثٍ وظام ارتفاػی وسثتاً لاتللثًل ي َمپیًوذ در جذارٌ میادیه ي محًر 17
شُزیًر
 .6محذيد تًدن تؼذاد پالنَای يلفی ي تالطاحة
 .7يجًد دي ایستگاٌ اطلی خط  4ي خط  2متزي در اتتذا ي اوتُای محذيدٌ
 .8يجًد محًطٍ يسیغ وارخاوٍ ساتك تزق ديشان تپٍ تا حًسٌَای يسیغ سثش ي
فزَىگی مستمز در آن
 .9امىان ػثًر خط اتًتًس سزیغالسیز اس محل میادیه ي اس محًرَای مًاسی
خیاتان  17شُزیًر
جمغ

0/069
0/120
0/115

4
4
4

0/276
0/480
0/460

0/122

3

0/366

0/044
0/180
0/171

2
3
3

0/088
0/540
0/513

0/101

3

0/303

 .1يجًد پسماوذَای تیمارستاوی در شمال شزق میذان
 .2آلًدگی آبَای سطحی ي سیزسمیىی تٍ دلیل دفغ وامىاسة فاضالب
 .3ري تٍ ضؼف رفته فؼالیتَای فزَىگی ي اداری در امتذاد محًر ي پیزامًن
میادیه
 .4يجًد تىًػی اس ػىاطز الحالی ،تٍخظًص تاتلًَای تثلیغاتی ياحذَای
تجاری
 .5فزسًدگی جذارٌَا در حًسٌَای مختلف میادیه ي محًر  17شُزیًر

وزن

0/046
0/046
0/102

درجهبندی
3
4
4

امتیاز وزنی

0/067

3

0/201

0/186

4

0/744

 .6ػذم تىارگیزی اطًل متؼارف در اوتخاب ي وحًٌ چیذمان مثلمان شُزی

0/081

3

0/243

 .7دخل ي تظزف در ته تىاَا ي محًطٍَای ارسشمىذ تذين ضاتطٍ ي وظارت
السمٍ
 .8احذاث ساختمانَای وامىاسة ي تیتىاسة ،تذين تًجٍ تٍ يیژگی فزَىگی ي
تاریخی محًطٍَا ي مجمًػٍَای مؼتثز مًجًد
 .9ػذم وىتزل ویفی مطلًب پیادٌراٌ تؼذ اس احذاث

0/138

4

0/552

0/148

4

0/592

0./187

4

0/748

جمغ

1

نقاط ضعفW

1

3/26

0/138
0/184
0/408

3/81
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وزن
0/078

درجهبندی
3

امتیاز وزنی
0/234

جدول  :8ماتریس عوامل مؤثر خارجی در اثرات فضایی پیادهراه  17شهریور (نگارندگان)

نقاط فرصت O
ٍ .1جَد هطارکتپذیزی تاالی هزدم در ًگْذاری ٍ احذاث فاسّای جذیذ پیادُراُ
ٍ .2جَد طزحّای فزادست در هَرد پیادُراُ  17ضْزیَر
 .3قزارگیزی ٍسایل حول ٍ ًقل جْت تثادل سفز اس هحل هحَر ٍ هیادیي تا
دیگز تخصّای ضْز
 .4ضَاتط ٍ الگَّای ارائِضذُ در طزحّای تاالدست
 .5اهکاى استفادُ اس پتاًسیلّای طثیعی ٍ هصٌَع هَجَد جْت ارتقاء خَاًایی
تافت پیزاهَى
 .6اهکاى تقَیّت ًقص َّیتی
 .7اهکاى ارسش افشٍدُ تیطتز اهالک در صَرت ساهاىیافتي خیاتاى
جوع
نقاط تهدید T

0/235
0/093

3
3

0/705
0/279

0/096
0/097
1

4
3

0/384
0/291
3/49

 .1عذم تَجِ تِ سطح خذهتدّی حول ٍ ًقل ّوگاًی ٍ جذبضذى هسافزاى
سیستن حول ٍ ًقل ّوگاًی تِ تاکسی ٍ یا ٍسیلِ ضخصی
ً .2ثَد تزًاهِریشی هٌاسة تزای تارگیزی ٍ تاراًذاسی ٍ حول ٍ ًقل تار
 .3عذم ٍجَد ضَاتط ٍ هقزرات هتٌاسة ساختواًی جْت کٌتزل تزاکنّا ،ساخت
کٌتزل ضذُ ٍ ایجاد الگَّای هٌاسة ساختواًی
 .4آسیةپذیزی ضثکِ سیزساختّا در هَاقع تزٍس حَادث طثیعی

0/071

درجهبندی
4

امتیاز وزنی

0/049
0/095

3
4

0/147
0/380

0/328

4

1/312

 .5اٍلَیتدادى تِ اقذاهات هٌفزد ٍ خزد تِ جای ّذایت راّثزدی اقذاهات

0/223

4

0/892

 .6رکَد عوَهی فعالیتّای اقتصادی در سطح هحذٍدُ

0/113

4

0/452

 .7عذم ضٌاسایی ٍ حفاظت اس فضاّای ضْزی ٍ عوَهی هٌاسة ٍاقع در حَسُ
هؤثز خیاتاى ٍ تخزیة رٍسافشٍى آًْا
جوع

0/122

3

0/366

 .6-2تدوین راهبردهای SWOT
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وزن
0/111
0/283
0/086

درجهبندی
4
4
3
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راهبردها برای دستیابی به موقعیتی مطلوبتر تدوین میشوند.
بخش زیادی از بررسیهای و برنامهریزی دانشگاهی ،ریشه در
استداللهای علمی و قسمت مفهومی آن دارد .سازمانها نیز
به این نتیجه رسیدند که رشد و حفظ بقاء در گرو درک و توجه
به محیط داخلی بیرون سازمان و تدوین راهبردهای اثر بخش
است .تدوین راهبردها ،براساس ترکیب چهار عامل دخیل در
مدل برنامه ریزی راهبردی صورت میگیرد که البته در جریان
عمل ،برخی از راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته ،یا به طور
همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در میآیند (اسماعیل زاده
و همکاران .)b 1393،در واقع ،بر حسب وضعیت مورد مطالعه،
چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه کنشگری متفاوت هستند،
میتوان تدوین کرد:
• راهبردهای  SOراهبردهای تهاجمی :با بهرهگیری از قوتها،
درصدد بهرهبرداری از فرصتها است.
• راهبردهای  STراهبردهای تنوع :برای دوری از تهدیدها ،ار
نقاط قوت استفاده میکند.
• راهبردهای  WOراهبردهای بازنگری :با بهرهجستن از
فرصتها ،نقاط ضعف را کاهش میدهد.
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• راهبردهای  WTراهبردهای تدافعی :نقاط ضعف را کاهش و از
تهدیدها دوری میکند (پوراحمد و همکاران.)1392 ،
بر طبق نتیجة به دست آمده از ماتریس ارزیابی موقعیت و
اقدام استراتژیک ،راهبرد تدافعی برای بهبود کیفیات فضایی
پیادهراه  17شهریور انتخاب شد .بدین نحو که نقاط تهدید و
ضعف باید کاهش پیدا کنند و برای این امر نیز از نقاط قوت
و فرصت در جهت افزایش اثرات مثبت پیاده راه  17شهریور در
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیط زیستی استفاده شود.
کاهش نقاط تهدید و ضعف باید در اولو ّیت باشند و این به معنای
فراموشکردن نقاط قوت و فرصت نیست بلکه توجه بیشتر به
کاهش نقاط تهدید و ضعف است که البته در این راستا نیز باید از
نقاط قوت و فرصت استفاده شود.

جدول  :9راهبردهای ارائهشده در راستای بهبود وضعیت پیادهراه  17شهریور (نگارندگان)
راهبردهای  SOتهاجمی
 :SO1استفادُ اس پتاًسیل هَجَد در ساکٌیي هحذٍدُ تِ دلیل لذهت سکًَت
جْت افشایص هطارکت در پزٍصُّای عوزاًی ٍ حفظ ٍ ًگْذاری پیادُراُ
ٍ :SO2جَد ضَاتظ ٍ همزرات تزاکن ٍ ارتفاع ساختواًی در عزحّای
تاالدست
 :SO3استفادُ اس هحذٍدُ فزٌّگی ٍ سثش کارخاًِ تزق در راستای افشایص
ًمص َّیتی هحذٍدُ
ٍ :SO4جَد خغَط هتزٍ ٍ  BRTدر اتتذا ٍ اًتْای هحذٍدُ ٍ افشایص
دستزسیّا تِ ایي هحذٍدُ تاعج رًٍك ایي هحذٍدُ خَاّذ ضذ.

راهبردهای  WOبازنگری
 :WO1اجزا ٍ اعوال ضَاتظ ٍ همزرات هَجَد در عزحّای فزادست در جْت
دخل ٍ تصزف هٌاسة در تک تٌاّا ٍ هحَعِّای ارسضوٌذ
 :WO2احذاث ساختواىّای هتٌاسة تا تافت فزٌّگی ٍ تاریخی هحذٍدُ در
جْت افشایص ًمص َّیتی ایي هحذٍدُ
 :WO3استفادُ اس پتاًسیل تاالی هطارکت هزدم در ًَساسی تافتّای پیزاهَى
هحذٍدُ
 :WO4اجزای ارسیاتیّا ٍ سٌجص ًماط لَت ٍ ضعف پزٍصُ پیادُراُ  17ضْزیَر
جْت کٌتزل کیفی پزٍصُ

راهبردهای  STتنوع
 :ST1تعییي سهاىّای هٌاسة تزای تارگیزی ٍ تاراًذاسی کاالّا جْت تأهیي
آسایص ٍ آراهص استفادُکٌٌذگاى اس فضا
 :ST2اجزای الذاهات هزتَط تِ ًَساسی تافتّای پیزاهَى هحذٍدُ جْت
کاّص آسیةپذیزی آًْا در هَالع سلشلِ
 :ST3ضٌاسایی فضاّای عوَهی پیزاهَى هحذٍدُ ٍ حفاظت اس آًْا در جْت
افشایص سزسًذگی ،پَیایی ٍ َّیّت هحذٍدُ
 :ST 4ضٌاسایی اصٌاف ٍ کارتزیّای هتٌاسة تا پیادُراُ جْت جلَگیزی اس
رکَد التصادی هحذٍدُ

راهبردهای WTتدافعی
 :WT1تزًاهِریشی در جْت ّذایت راّثزدی الذاهات السماالجزا در پیادُراُ 17
ضْزیَر ٍ چطناًذاسساسی ایي الذاهات جْت جلَگیزی اس خزدُ الذاهاتی کِ هٌجز
تِ اغتطاش فضایی در هحذٍدُ هیضَد.
 :WT 2ضٌاسایی ٍ حفاظت اس تٌاّای ارسضوٌذ در فضای پیزاهَى پیادُراُ ٍ
ًَساسی آًْا تِخصَظ جذارُّای تالفصل هحذٍدُ.
 :WT 3افشایص فعالیتّای فزٌّگی ٍ آئیٌی ٍ ّوچٌیي تزگشاری هساتمات ٍ
جطٌَارُّای فزٌّگی عالٍُ تز ایجاد سزسًذگی در هحذٍدُ هٌجز تِ رًٍك
التصادی ًیش خَاّذ ضذ.
 :WT 4تذٍیي عزح سیستهحیغی تزای هحذٍدُ در جْت جلَگیزی اس آلَدگی
آبّای سیزسهیٌی ،دفع ٍ جوعآٍری هٌاسة پسواًذّای تیوارستاًی ٍ سایز هسائل
هزتَط تِ کیفیت ٍ تْذاضت هحیظ هحذٍدُ
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نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
فضا را تولید اجتماعی تعریف میکنند و آنرا ترکیبی از فعالیت و مکان میدانند که انسان بهعنوان عامل مهمی در این ترکیب ،در کانون
آن قرار دارد .از آنجایی که فضا یک تولید اجتماعی است و شهر نیز یک پدیده اجتماعی محسوب میشود ،فضاهای شهری نقش مهمی
جامعیت بخشیدن به آن دارند .پیادهراهها هم بهعنوان یکی از فضاهای عمومی شهری دارای نقشهای مختلفی از
در ساخت شهر و
ّ
جمله :نقش ترافیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،گردشگری و غیره هستند که توجه ویژه به هر کدام از این نقشها در فضاهای شهری میتواند
اثرات مثبت و پایداری را در فضاهای عمومی شهر و سطوح دیگر شهری به وجود آورد .نقش پررنگ پیادهراهها ،مکانی برای حضور
می باشد و نه راهی برای عبور .پیاده راه ها ،بیشتر به عنوان فضایی برای حضور انسانها نقش آفرینی میکنند و صرف ًا مسیری ارتباطی
و گذری نیستند .همین حضور یکی از شاخصهای پیادهمداری شهر میباشد که پیادهراهها به این مهم جامه عمل میپوشانند و از این
طریق باعث سرزندگی و پویایی شهری میشوند .تجربیات جهانی در حوزه پیادهراهسازی نشان میدهد که کشورهای مختلف با اهداف
مختلف اقدام به پیادهراهسازی میکنند تا از این طریق باعث عملکرد مطلوب فضاهای عمومی بشوند .با توجه به مطالب گفتهشده در
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تصویر  :4ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
(نگارندگان)

اهمیت پیادهراهها در بهگشت زندگی شهروندان امری اجتناب ناپذیر است .با توجه به این مهم و تأثیر پیادهراهسازی در
پژوهش حاضرّ ،
ابعاد مختلف در شهر ،پژوهش حاضر با هدف برنامهریزی راهبردی در راستای بهبود کیفیات فضایی منظر پیادهراه  17شهریور تهران
نگارش یافته است.
برای این مهم در پژوهش حاضر به ارائههای راهبردهای مختلفی با استفاده از مدلهای  SWOTو  AHPاقدام شد که براساس ماتریس
ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ،استراتژی تدافعی در حال حاضر بهعنوان بهترین استراتژیها برای بهبود کیفیات فضایی پیادهراه 17
شهریور انتخاب شد .راهبردهای تدافعی شامل  :WT1برنامهریزی در جهت هدایت راهبردی اقدامات الزماالجرا در پیادهراه  17شهریور
و چشماندازیسازی این اقدامات جهت جلوگیری از خرده اقداماتی که منجر به اغتشاش فضایی در محدوده میشود :WT2 ،شناسایی و
حفاظت از بناهای ارزشمند در فضای پیرامون پیادهراه و نوسازی آنها بهخصوص جدارههای بالفصل محدوده :WT3 ،افزایش فعالیتهای
فرهنگی و آئینی و همچنین برگزاری مسابقات و جشنوارههای فرهنگی عالوه بر ایجاد سرزندگی در محدوده منجر به رونق اقتصادی نیز
خواهد شد :WT4 ،تدوین طرح زیستمحیطی برای محدوده در جهت جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی ،دفع و جمعآوری مناسب
پسماندهای بیمارستانی و سایر مسائل مربوط به کیفیت و بهداشت محیط محدوده.
بر اساس پژوهش حاضر به اختصار پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 گسترش کاربریهای تفریحی و گردشگری و فرهنگی مرکز شهر از جمله :رستورانها ،کافهها ،سینما و ... بازاریابی گسترده و سازمانیافته بهمنظور جذب سرمایهگذاریها گسترش تسهیالت پیادهروی و دوچرخهسواری از قبیل :نیمکتها ،فوارهها ،آبنماها ،قفسههای ایمن ویژه پارک دوچرخه و ... انتقال کاربریهای ناسازگار در محیط به خارج از آن برنامهریزی و مدیریت حساس نسبت به جنسیت ،خصوصیات فیزیکی و سنین مختلف استفاده از پتانسیل باالی مشارکت مردم در نوسازی بافتهای پیرامون محدوده تعیین زمانهای مناسب برای بارگیری و باراندازی کاالها جهت تأمین آسایش و آرامش استفادهکنندگان از فضا استفاده از پتانسیل موجود در ساکنین محدوده به دلیل قدمت سکونت جهت افزایش مشارکت در پروژههای عمرانی و حفظ و نگهداریپیادهراه.
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Abstract
Pedestrian paths, as well as increased space for communication and social interaction of
citizens, strengthen community, increase the sense of place, and achieve a balance between
the vehicles and the pedestrian. The Pedestrian paths are both tools and space for crystallization and the rights of pedestrians and citizens. This study aims at examining the strategic
planning for improving the spatial quality of 17 Shahrivar Pedestrian path in Tehran. In this
regard, it has benefited from SWOT and AHP models. It has a functional purpose and uses
a descriptive – analytical method. Required information was gathered through library and
survey studies. In addition, to collect and evaluate the survey information of the research,
the Delphi technique and interviews with experts and officials were employed. The results
showing defensive strategy is a suitable way to improve the quality of the 17 Shahrivar Pedestrian path space. Thus, it is necessary to reduce the threats and weaknesses. For this purpose, it is required to take advantage of the strengths and opportunities in order to increase
the positive effects of the spatial qualities of the 17 Shahrivar Pedestrian path space in terms
of economic, social, physical, and environmental aspects. Some defensive strategies include
planning for strategic guide of necessary measures in the 17 Shahrivar Pedestrian path and
offer an optimal prospect of these measures, identify, and protect valuable buildings available in the immediate space surrounding the Pedestrian path renewing them especially their
limiting walls and developing environmental plan for the area. Some defensive strategies
are programs to steer the highly required strategic measures in the 17 Shahrivar Pedestrian
path, to landscape these measures in order to prevent trivial actions leading to spatial confusion within the area, to identify, and protect valuable buildings within the area surrounding
the pathway, to renovate them ,especially the immediate walls of the area, to increase ritual
and religious activities as well as cultural competitions, to design an environmental plan for
the area in order to prevent underground-water contamination, and to collect and dispose
hospital waste and other issues related to the quality and hygiene of the environment in a
proper manner.
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