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 سخن نخست

انداز آن در اسناد فرادست، در بسیاری از موارد  ونقل عمومی شهر تهران و رسیدن به چشم توسعه حمل
جايی از خودروی  باشد. به صورتی که هنوز شهروندان برای جابه ونقل شهر تهران نمی جوابگوی نیازهای حمل

تهران و پايین آمدن کیفیت زندگی  کنند؛ که همین امر باعث تراکم زياد خودرو در معابر شهر شخصی استفاده می
ونقلی و تطبیق بیشتر روال توسعه فعلی شهر بر  های حمل بنابراين لزوم بازبینی دوباره در سیاست ؛شده است

باشد. توسعه پايدار که ناظر بر ارتقای کیفی زندگی به جای توسعه  اساس توسعه پايدار و انسان محور واضح می
هايی  دی گذاشته و باعث ايجاد پارادايمونقل و طراحی شهری نیز تأثیرات زيا ملباشد، در مباحث ح کمی آن می

هائی است که طیفی از افکار و ايده «توسعه بدون خودرو»باشد.  می« توسعه بدون خودرو»شده که از آن جمله 
زندگی دارد. انواع  جايگاه انسان را مقدم بر خودرو دانسته و تاکید بر  فضای شهری جديد با اولويت کیفیت باالی

 توسعه بدون خودرو، طی يک روند تدريجی، محیطی با کیفیت باالتر برای عابرين پیاده فراهم میآورد. 

ونقل درون شهری با پیگری رويکرد  امید است شهرداری تهران به عنوان مديريت شهری متولی حمل
صورتی که نیاز کمتر به استفاده خودروی بتواند در راستای توانمندسازی شهروندان به  «توسعه بدون خودرو»

به عنوان شهری سیاحتی تفريحی 1525ثری برداشته و شهر تهران را مطابق با افق ؤشخصی داشته باشد، قدم م
 پذيرتر گرداند.  و امن، با ترافیک روان و هوای پاکیزه تحقق

 

 بابک نگاهداری

 ریزی شهر تهران رئیس مرکز مطالعات و برنامه



 

 

 چکیده

آن در اسناد فرادست، در بسیاری از موارد جوابگوی  انداز چشمعمومی شهر تهران و رسیدن به  ونقل حملسعه تو
از خودروی شخصی استفاده  جايی جابه. به صورتی که هنوز شهروندان برای باشد نمیشهر تهران  ونقل حملنیازهای 

بنابراين ؛ ران و پايین آمدن کیفیت زندگی شده است؛ که همین امر باعث تراکم زياد خودرو در معابر شهر تهکنند می
بر اساس توسعه پايدار و  ی و تطبیق بیشتر روال توسعه فعلی شهرونقل حمل های سیاستلزوم بازبینی دوباره در 

، در مباحث باشد می. توسعه پايدار که ناظر بر ارتقای کیفی زندگی به جای توسعه کمی آن باشد میواضح  محور انسان
توسعه بدون »هايی شده که از آن جمله  و طراحی شهری نیز تأثیرات زيادی گذاشته و باعث ايجاد پارادايم ونقل حمل

. اين نوع توسعه واکنشی به وضعیت شهرهای امروزی است که در آنها وسايل نقلیه موتوری در حال باشد می «خودرو
توسعه با مديرت شهری يکپارچه، شانسی برای  افزايش و مبادله و دسترسی در حال کاهش است. شهرهای در حال

موتوريزه و حرکت به  ونقل حملتوسعه  های سیاستبا تاکید بر توسعه بدون خودرو و گريز از  ونقل حملاجرای پارادايم 
. اين گزارش با هدف معرفی توسعه بدون خودرو، باشد میدر اين کشورها فراهم  محور انسان های استراتژیسوی 

 مراحل اجرايی آن تهیه شده و محله کن به عنوان محله پايلوت پیشنهاد شده است.اقدامات و 

ترافیک(،  سازی آرامبخش اول گزارش به تعريف انواع توسعه بدون خودرو از جمله توسعه با محوريت خودرو )مانند 
ده شده در اين بخش بدون خودرو بصری، کم خودرو و بدون خودرو دائمی و بزرگ مقیاس پرداخته است. تعاريف آور

 مدت کوتاههمگی بر يک روال تدريجی از توسعه خودرو محور موجود در شهرها تا توسعه بدون خودرو با انواع اقدامات 
متکی است. در ادامه اين بخش سه چارچوب اجرايی جهت توسعه بدون خودرو مورد بررسی اجمالی  مدت طوالنیو 

ه کن معرفی گرديده و علت انتخاب اين محله توضیح داده شده است. در قرار گرفته است. در بخش دوم گزارش، محل
اين بخش خواهیم خواند که وضعیت موجود محله کن به عنوان يک محله مسکونی با معابر توسعه نیافته، نیازمند نوع 

. در واقع باشد میديگری از مداخالت توسعه شهری با آنچه در ديگر مناطق شهر تهران تا به امروز اتفاق افتاده است، 
توسعه پیشنهادی در اين محله بايد به صورتی باشد که شرايط کنونی را بهبود بخشد و از ويژگی اصلی محله که همان 
توسعه نیافتگی معابر است، يک موقعیت در راستای ارتقای کیفی آن فراهم آورد. بخش سوم گزارش به انتخاب نوع 

 .پردازد میتوسعه و شیوه اجرايی پیشنهادی آن 

و مرور طرح توسعه محله کن، در مراحل اولیه  ها مصاحبهبا توجه به بازديد میدانی انجام شده از محله کن و 
ترافیک، ايجاد فضاهای مشترک، منطقه فقط ساکنان، محدوديت  سازی آراماقداماتی با محوريت خودرو از جمله 

که در آن  باشد می مدنظردروی بصری در محله کن . در ادامه توسعه بدون خوگردد میدسترسی خودرو پیشنهاد 
محدوديت تردد خودرو در معابر محله به  باشد میو آنچه بیشتر مورد نظر  گیرد نمیمالکیت خودرو مورد محدوديت قرار 

وسیله مديريت پارکینگ در حاشیه آن است. چارچوب اجرايی پیشنهادی برای توسعه بدون خودرو در محله کن دارای 
اصلی است که سعی شده از نقاط قوت سه چارچوب اجرايی معرفی شده در بخش اول در راستای مشارکتی و گام  4

 پايدار بودن روند اجرايی استفاده شود.
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 مقدمه

از بین بردن يک شهر وجود دارد، يکی  برای مؤثردو راه » :شهردار سابق بوگاتا اين جمله معروف را بیان کرده است
 .(Penalosa, 2005) «غیرهمسطح معبرهایو ديگری با  ای هستهبا سالح 

تجردد و   هرای  ديردگاه کره برا    رسرد  مری نظرر  ه انکاری را فراهم آورد و ب غیرقابل جايی جابهقدرت خودرو حرکت و 
 ونقرل  حمرل مواردی از جمله افزايش درآمد، خدمات ضرعیف سیسرتم    .(Wright, 2005: 1) پیشرفت هم آهنگ است

ز يک مالکیرت خرودرو   همه به اين معنی است که جهان در حال پیشرفت بر روی نوک تی ها ممنوعیتعمومی و کاهش 
میلیون وسیله نقلیره شخصری    127. در حال حاضر در حدود (Wright, 2005: 5)است شخصی در حال انفجار ايستاده 

جالرب اسرت کره راه    . IEA/SMP,2004)) شده اسرت  میلیارد تصور 6/7 ،7242در دنیا وجود دارد، اين رقم برای سال 
 ،روی پیراده بهتر کردن وضعیت  صورتی کهدر شهر است.  ريزی برنامهدر  قلون حملشیوه  ترين شده فراموش  رفتن، غالباً

در . (Wright, 2005: 5)به خصوص از نقطه نظرر عردالت اسرت     است که در خدمت جامعه ای شیوهکمک به اولويت 
 هرای  هزينره بودجه شهرداری در اکثر مروارد برا نیازهرای حرکتری اکثريرت ناهماهنرگ اسرت.         های اولويت حال حاضر
اين در حالی اسرت   .جهت اقلیت خودرو سوار تمرکز دارد ها زيرساخت سازی آمادهه بر روی ادامه دبه طور عم ها شهرداری

عه توسر  در حرال شرهرهای کشرورهای    انتخاب غرالبی بررای   ،عمومی ونقل حملغیرموتوری و  ونقل حملسفرهای که 
با وجود اينکه درصرد برااليی از تعرداد    ین نیز مشهود است. اولويت سواره، در قوان .(Wright, 2005: 19) باشد تواند می

 ن پیرراده هسررتند بلکرره عررابرا ؛باشررند نمرریموترروری، دارنرردگان وسرریله نقلیرره   ونقررل حمررلناشرری از  هررای کشررته
(Guitink and Flora,1995)    ولی هنوز حقوق عابران پیاده در قوانین و مقررات از ارجحیت کمتری نسبت بره حقروق

 هرای  محرل کره از   ای پیراده در بسیاری از شهرهای مرالزی جررائم بررای عرابران     ار است. به عنوان مثال سواره برخورد
 .(Fjellstram, 2005)وسايط نقلیه موتوری است  های تخلفاز عرض خیابان عبور کنند بیش از  ،غیرمجاز

فضای  خودرو دانسته و تاکید بر قدم برکه جايگاه انسان را ماست  هايی ايدهطیفی از افکار و  «توسعه بدون خودرو»
امید با وجود اين نوع از توسعه،  باشد،. اگر خودرو سمبل قرن بیستم داردزندگی باالی کیفیت  با اولويتشهری جديد 

انواع توسعه بدون خودرو،  .(Wright, 2005: iv)و يکم باشد  انسان معرف قرن بیستم، است که در فضای عمومی
در مشارکت مردم  و. تدريجی بودن آورد میطی با کیفیت باالتر برای عابرين پیاده فراهم طی يک روند تدريجی، محی

 مسئله. جهت جلب مشارکت شهروندان نیاز به آموزش و ترويج کند میاين روند اجرايی به پايداری توسعه کمک بسیار 
انبه از ابتدای تهیه طرح تا اجرا و مشارکت شهروندی همه ج و همچنین شان زندگیو آشنايی آنها با تصوير آينده محل 

 .باشد میارزيابی آن 

وضعیت موجود آن و قرارگیری اين  ،، علت اصلی انتخاب محله کناشاره شده استکه در متن گزارش  طور همان
به طور مسلم،  .باشد میمحله در مراحل ابتدايی توسعه شهری است که زمینه مناسبی برای تجربه توسعه بدون خودرو 

باعث صلب آسايش  ،ی الزمها زيرساختديت و ممنوعیت تردد خودرو در يک محله در صورت فراهم نبودن محدو
نیازمند در نظر  ،به محله دهی سرويسمحله و باال بردن سطح  ساکنانبنابراين جهت ايجاد رفاه ؛ خواهد شد ساکنان

ی ها زيرساختانس، فراهم آوردن عمومی، مديريت پارکینگ، آژ ونقل حملگرفتن اقداماتی از جمله دسترسی 
و  پذير آسیبو اقشار  معلوالنمنطقه بدون خودرو با مناطق مجاور، توجه به  سازی يکپارچه، روی پیادهو  سواری دوچرخه

 .باشد می، اورژانس، حمل زباله و بار و غیره نشانی آتشارائه خدمات ويژه از جمله 
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 توسعه بدون خودرو -3

در شهرها تحت تأثیر هر تکنولوژی غالبی،  جايی جابه های ويژگیکه  کنند میه به اين نکته نیومن و کن وورثی اشار
 11قرن  های نیمهسال پیش، تا  222/12 از زمان پیدايش شهرهای ابتدايی در (Wright, 2005: 106) .کند میتغییر 

ور اولین قطارها اجازه توسعه شهر ظه 1262بهترين توصیف برای طبیعت ساختار شهرها بود. حدود سال  1«شهر پیاده»
شد. در نهايت حوالی سال  7«عمومی ونقل حملشهرهای »در طول مسیر آنها را فراهم آورد که همین امر باعث ايجاد 

تراکم کم حومه شهرها و سفرهای طوالنی بین  آن به منصه ظهور رسید که متعاقب 2«شهرهای خودرويی» 1122
 اشت.محل کار و خانه را به همراه د

 های ارابهکه در آن ورود  گردد بازمیم باستان در شهرها به دوران ر ونقل حمل های شیوهاقدامات محدود کردن 
خلق  ؛(Hass-Klau et al, 1993: 21-31) بوددر بسیاری از مناطق مرکزی محدود  سروصدااسبی به دلیل ايجاد 

باالی  های هزينهکه طی آن  باشد می 72تاد قرن مفهوم مدرن توسعه بدون خودرو مديون تحقیقات دهه شصت و هف
 زمینهيکی از اولین افرادی بود که در اين  زاجتماعی و محیطی ناشی از استفاده بدون کنترل خودرو روشن شد. جیکوب

. چند سال بعد کند میرا در توصیف تکاپوی واقعی شهر مشخص  روها پیادهنقشه فضای عمومی و به خصوص 
ترافیک بود، گام جديدی در اين راه  سازی آرام مؤثری ها تکنیککه به معنای  «وونرف»با خلق  «فدل»شهروندان شهر 

در جواب به اين  5اتفاقات بدون خودرو ،1122 های سالبرداشتند و پس از آن به دلیل افزايش ناگهانی قیمت نفت در 
بیشترين دلیل اين بار ، ظهور مجدد يافت 1112 های سالاين اتفاقات در  شکل گرفت.هلند و آلمان در شوک اقتصادی 

ترافیک »ترافیکی شروع به قبول مفهوم  ريزان برنامه ها سالناشی از تغییرات آب و هوايی بود. در همین  های نگرانیآن 
شتر یبیشتر باعث ايجاد تراکم ترافیکی ب معبرهایساخت  ،داد مینشان  غیرتجربیکردند که با توجه به شواهد  4«القايی

 معبرهاکه کم کردن ظرفیت  داد میدر آمريکا و انگلیس نشان  ها پلو  معبرهاشواهد ناشی از بستن  در مقابل .گردد یم
شناخته شد و يکی  6«انحطاط ترافیکی»که اين ناپديد شدن ترافیک تحت عنوان  گردد میباعث کاهش سطح ترافیک 

 . (Goodwin et al,1998: 348-354) گشتاز داليل محکم در راستای مداخالت بدون خودرو 

است که در ابتدای اين  تاريخ توسعه شهری معکوستکرار  ،شهری امروزهر توسعه مداخالت بدون خودرو دروند 
(TOD) «عمومی ونقل حملتوسعه بر مبنای » هاست مدت؛ به صورتی که بخش اشاره گرديد

توسعه  های نظريهاز جمله  2
دهه  «عمومی ونقل حملشهرهای ». در واقع همانی که در باشد میمحور توسعه عمومی  ونقل حملکه در آن  باشد می

و  ها بحران شناختو ترافیک و مديران شهری با  ونقل حمل ريزان برنامهاتفاق افتاد. در اين نوع از توسعه،  11هفتاد قرن 
تشويق شهروندان در استفاده  يی جهتها زيرساختدر ايجاد ، آورد میمشکالتی که استفاده از خودروی شخصی به وجود 

طبق تعريفی که در گزارش . کنند میکوشش آن  دهی سرويسارتقای کیفیت و کمیت  از جملهعمومی  ونقل حملاز 
 ونقل حمل های ايستگاهتوسعه متراکم در اطراف  اقداماتی از جملهفدرال آمريکا آمده است  ونقل حملاداره  112شماره 

                                                           
1. Walking City 

2. Transit City 

3. Automobile City 

4. Car Free Events 
5. Induced Traffic 

6. Traffic Degeneration 

7. Transit Oriented Development 
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و فشرده به صورتی که طول سفر به صورت  زا درونتوسعه . کند مینزديکی خود را جذب  عمومی که سفرهای احتمالی در
  .(Kittelson and evinson, 2007:233) باشد می TODاز اقدامات پیاده قابل پیمودن باشد، 

(ITDP) ونقل حملتوسعه و  های سیاستانستیتو همچنین 
 را بر TODدر رويکرد به طور جامع اصل توسعه  1

 استبیان کرده عمومی  ونقل حملبوده و توسعه متراکم و فشرده در شعاع دسترسی  سواری دوچرخهو  روی پیادهه توسع
(ITDP, 2013: 4-9): 

به جای اولويت دادن به خودرو، به عابران پیاده توجه کرده و مالک عمل آن راحتی و دسترسی  TOD یاستراتژ
کارايی که در نتیجه  ؛باشد می رو پیادهداری از امنیت و کیفیت در فضای عمومی و برخور ونقل حملعابر پیاده به شبکه 
 .خواهد کردکمک شیوه زندگی با کیفیت و بدون خودرو  جوامع را در سوق به به صورتی که رود میفضای شهری باال 

ی به وجود ی الزم جهت يک توسعه بدون خودرو را برای يک منطقه شهرها زيرساخت ، TODدر واقع استانداردهای 
به  خودرو را در منطقه اعمال کرد. مالکیتو  ترددی ها ممنوعیتو  در ادامه می توان محدوديتبه صورتی که  آورد می

 دارد. «شهر پیاده»برداشته و نظر به ايجاد  TODتوسعه بدون خودرو گامی فراتر از عبارتی ديگر 

 موردی های نمونهو مطالعه  توسعه بدون خودروانواع  -3-3

خصوصی،  های شرکتشهری،  ريزان برنامه توسط غیررسمیاز اقدامات رسمی و طیفی  «جنبش بدون خودرو»
بسیاری از شهرهای مدرن غلبه کرده است، را  خودروبر، فعاالن اجتماعی با يک باور مشترک که غیردولتی های سازمان
خودرو در آنها به صورت چشمگیری کاهش  است که استفاده از هايی مکان. هدف از اين جنبش آفرينش شود میشامل 

معبرها و فضاهای پارکینگ به فضاهای عمومی تبديل شده و فضاهای شهری فشرده  در آنهاو  گردد میيافته يا حذف 
 باشد میقابل دسترسی  سواری دوچرخهيا  روی پیادهکه در آنها مقصدهای سفر به آسانی با  شود میبا تراکم باال ساخته 

(Zehner, 2012). 

، بر طیف وسیعی از اقدامات توسعه کم خودرو تا گیرد میتوسعه بدون خودرو که بر مبنای همین جنبش شکل 
باعث  «توسعه بدون خودرو» مرتبط بامحدوديت در ادبیات . کند میداللت مقیاس بزرگ  دائمی درتوسعه بدون خودرو 

توسعه بدون خودرو . وجود ندارددر اين مورد  مشخصی. در واقع اجماع ايجاد يک چالش در تعريف اين واژه شده است
جديد و يا تغییر در وضع موجود صورت پذيرد  وسازهای ساختدر  تواند میکه اين تغییر  کند میرا القا  کالبدیيک تغییر 

(Melia, 2009 :27-30). 

را معرفی یت خودرو کلی را برای انواع توسعه با موضوع بندی دستهسه  (Morris et al,2009: 19-27)موريس 
 کند: می

ولی تالشی برای محدود  باشد نمیجايی که هسته مرکزی مسکونی دارای دسترسی سواره  :7بدون خودرو بصری .1
 منطقه مسکونی قرار دارد. زيرزمینکردن مالکیت خودرو وجود ندارد. پارکینگ مورد نیاز نیز در لبه منطقه و يا 

 ن سرانه استاندارد پارکینگ؛کم کرد با هدف هايی توسعه :2کم خودرو .7

                                                           
1. Institute for transportation and development policies 

2. Visually Carfree 

3. Low-Car 
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 يا پارکینگ مسکونی.ی خودرويی ها زيرساختعدم ايجاد يا در بعضی از موارد امکانات کم  :1بدون خودرو .2

 :است قائلباال  های بندی دستهديگر عالوه بر  بندی دستهدو  (Heller, 2008) هلر

که فقط خودروی  است هايی جزيرهو  بعضی از مراکز شهری :7(ساکنان)مناطق ويژه  ساکنانفقط  های منطقه .1
 دارد.به محدوده را اجازه ورود  ساکنان

که در آن تردد  گردد میبر 4ورگطقه اقتصادی فريبنم در 5وبان هاين تعريف به محدود :2بدون فضای پارکمنطقه  .7
جازه ولی ا باشد میمجاز کاال و خدمات شهری  آوری جمعمسکونی جهت پخش و  های خیابانخودروها در طول 

 به صورت طبقاتی در حاشیه منطقه در نظر گرفته شده است. ها پارکینگپارک وجود ندارد. در اين مورد 

مسکونی يا با کاربری توسعه بدون خودرو را توسعه مناطق  (Melia et al, 2010: 24-32)ملیا و همکاران 
 :زير است های ويژگیکه دارای  داند میکاربری مختلط 

 ؛ وآورد میفیک را فراهم يک محیط بدون ترا 

  ؛ وباشد میمسکونی  ناحیهبدون فضای پارکینگ يا با پارکینگ محدود به صورت مجزا از 

  کند میتوانمند  خودروبه صورتی طراحی شده که ساکنانش را برای زندگی بدون. 

 ناحیهزا از يعنی محیط بدون ترافیک، بدون فضای پارکینگ يا با پارکینگ محدود به صورت مجويژگی  2اين 
و از جايی که توسعه بدون خودراست؛  خودرو در شمال غرب اروپاکم به صورت مشخص از تجربیات توسعه  ،مسکونی

 :نوع توسعه بدون خودرو را نام برد دو، می توان ها ويژگیاست. با توجه به اين  آنجا شروع شده

 .اشدب میمسکونی با فضای پارکینگ محدود  که همان منطقه :6مدل وبان .1

در ورودی معابر موانع فیزيکی  ، تعبیهتوسعه بدون خودرو های شیوه ترين رايجيکی از  :مدل محدوديت دسترسی .7
نیز  «دسترسی محدود». اين روش با عنوان شود میکه به وسیله آنها از نفوذ وسايل موتوری جلوگیری  است

 يک نهاد محلی کنترل گردد. به صورت متحرک توسط تواند میاين موانع فیزيکی  .شود میشناخته 

خودرو و نیز توسعه بدون خودرو را به صورت طیفی از اقدامات با موضوعیت  (Wright, 2005: 28)رايت 
 بندی دستهبدون خودرو مانند شهر بدون خودرو تا اقدامات دائمی و بزرگ مقیاس  ترافیک سازی آراممانند  مدت کوتاه

 (.1جدول ) کند می

 

 

                                                           
1. Car-Free 
2. Resident Only Areas 
3. Stellplatzfrei (Literally “Free From Parking”) 

4. Vauban 

5. Freiburg 

6. Vauban Model 
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 بدون خودرو اماتاقد طیف :1جدول 

یت موضوع بااقدامات 

 خودرو

اقدامات موقت بدون 

 خودرو
 اقدامات دائمی محلی

اقدامات دائمی بزرگ 

 مقیاس

        

 سازی آرام
 ترافیک

فضاهای 
 مشترک

روز بدون 
 خودرو

فصل بدون 
 خودرو

خیابان بدون 
 میائخودرو د

توسعه مسکن 
 بدون خودرو

منطقه بدون 
 خودرو

شهر بدون 
 وخودر

 Wright, 2005: 28 :منبع

ه مقیاس شاخصه زمان به صورت موقت و دائمی و شاخص، توجه به دو شود میچه از مطالعه اين جدول مشاهده نآ
 .باشد میبه صورت بزرگ مقیاس و محلی 

 ماساچوسررت  ونقررل حمررلدپارتمرران . باشررد مرریترافیررک  سررازی آراماز جملرره اقرردامات بررا موضرروعیت خررودرو،  
(Mass DOT, 2006: 2) ابران بررای   خی سرازی  ايمرن جهرت   «ترافیرک  سرازی  آرام»اقردامات   گويد: میرابطه  اين در

يرا ظراهری    اقدام کلی باريک کردن واقعری  2ل و کودکان شام ها پیاده، سواران دوچرخهمانند  پذير آسیب کنندگان استفاده
 .(Mass DOT, 2006: 2) باشد می رمعبدادن( و تغییر مقطع عمودی  وخم پیچعرض معبر، منحرف کردن مسیر )

است که  7لخت( های خیابان) 1از ديگر اقدامات با موضوعیت خودرو، فضاهای مشترکرايت،  بندی دستهطبق 
رانندگان به دلیل عدم  در آنهاکه  دانند میفضاهايی  آن را (Quimby and Castle, 2006: 1) کوئیمبی و کستل

از امنیت بیشتری  ها پیادهو به اين صورت  کنند میتر و سرعت کمتری حرکت با دقت بیشاطمینان از خطر احتمالی 
رانندگی )که به  های عالمتو  رو پیادهلخت با برداشتن  های خیابانبعضی از فضاهای مشترک يا . گردند میبرخوردار 

تا  گردد میدگان باعث رانن اطمینانتغییر هندسی معابر و روسازی آن جهت افزايش عدم ، (دهد میرانندگان حق تقدم 
فضاهای مشترک و يا . آيد تر پايینتردد دقت بیشتری کنند و احتمال برخوردها  هنگام خیابان کنندگان استفاده
 مسکونی با ترافیک کم قابل اجرا است. نواحیلخت در محدوده  های خیابان

 است.شده  بندی جمع 7جدول انواع توسعه بدون خودروی مطالعه شده در اين بخش در 

 

 

 

 

                                                           
1. Shared Space 

2. Naked Sreet 
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 طیف توسعه بدون خودرو بندی جمع :7جدول 

 منبع انواع اقدام انواع توسعه بدون خودرو

 توسعه با محوريت خودرو

 ترافیک سازی آرام
 ماساچوست  ونقل حملدپارتمان 

(Mass DOT, 2006: 2) 

 (1لخت های خیابانفضاهای مشترک )
 کوئیمبی و کستل 

(Quimby and Castle 2006:1) 

 Heller,2008 ساکنانفقط  های نطقهم

 Morris et al, 2009: 19-27 ممنوعیت تردد سواره توسعه بدون خودروی بصری

 Morris et al, 2009: 19-27 (کم کردن سرانه پارکینگمناطق کم خودرو ) توسعه کم خودرو

 توسعه بدون خودرو

 (Wright,2005: 28) (و فصل بدون خودرو روز بدون خودرواقدامات موقت بدون خودرو )

 Melia et al, 2010 : 24-32 و مراکز مسکونی پیاده( خیابان بدون خودرو)اقدامات دائمی محلی 

 (Wright,2005: 28) و شهر بدون خودرو( منطقه بدون خودرو) مقیاساقدامات دائمی بزرگ 

 نگارندگان :منبع

مورد مطالعه قرار گرفته  ای نمونهامه گزارش، برای هر يک جهت آشنايی بیشتر با انواع توسعه بدون خودرو، در اد
 است.

 

 جنوب شهر سانی ول )آمریکا( :ترافیک سازی آرام -3-3-3

به مجموعه اقدامات فیزيکی و يا غیرفیزيکی که در معابر، به منظور کاهش سرعت و حجم تردد ترافیک  سازی آرام
گردد که در دو  پذيرد اطالق می انجام میهای غیر موتوری ونقل حمل نقلیه و تأمین ايمنی عبور و مرور کاربران وسايل

 (62-12 :1212شهرداری تهران، شده است ) بندی طبقهسطح کلی زير 

ها در محلی ، که با انجام آنباشد میسازی غیرفیزيکی  شامل مجموعه اقدامات آرام :سازی سطح يک اقدامات آرام
ا افزايش و سرعت وسايل نقلیه را به نحو مناسبی کاهش داد. اين اقدامات، در توان ايمنی تردد در مسیر ر صحیح می

 .نمايد نمیمیزان حجم عبور وسايل نقلیه در معبر تغییری خاصی ايجاد 

                                                           
ها از  کنند و به اين صورت پیاده به دلیل عدم اطمینان از خطر احتمالی با دقت بیشتر و سرعت کمتری حرکت میفضاهايی که در آنها رانندگان  .1

 گردند امنیت بیشتری برخوردار می
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گردند که در آن با اعمال تغییرات و سازی فیزيکی اطالق می به مجموعه اقدامات آرام :سازی سطح دو اقدامات آرام
و فیزيکی در سطح و حاشیه معبر، از سرعت تردد و حجم وسايل نقلیه کاسته شده و در نتیجه  اجرايی های عملیات

 .يابد میايمنی کاربران سواره و پیاده افزايش 

 به دلیل سرعت زياد مريکا در دو سطح انجام شده است.آ 1شهر سانی ولقسمت جنوبی ترافیک در  سازی آرام
مشکالت را به مديريت شهری مخابره کرده و مديريت  نان اين منطقه از شهرساکو ايجاد مشکل برای ساکنان، خودرو 

 سازی آرامرا در ارتباط با ن اطالعات و ايجاد يک نشست مشترک با شهروندان، نظرات ايشا آوری جمعشهری با 
افق بودند؛ در محله شان مو ترافیک سازی آرام اکثريت شهروندان با نظرسنجیدر اين جويا شد.  يکترافیک در سطح 

بوده  اثربخشانجام گرفته، به میزان زيادی  نظرسنجیترافیک در محله انجام گرديد که در  سازی آراماقدامات بنابراين 
(MTC, 2003). 

  

 MTC, 2003 :منبع ؛ترافیک در قسمت جنوبی شهر سانی ول آمريکا سازی آرام :1تصوير 

 خیابان اگزبیشن )لندن( :فضاهای مشترک -3-3-7

است که در توصیف يک راهبرد در طراحی شهری، مهندسی ترافیک و امنیت جاده در  ای واژه «فضای مشترک»
از  ،ولی به طور عمده اين مفهوم در انگلیس .رود میو آمريکای شمالی به کار  ، شمال اسپانیا(سوئد)دانمارک،  اروپا

در غرب  7توان به خیابان اگزبیشن میرک در انگلیس فضای مشت های نمونهاز  برخوردار شده است. نظیری بیاستقبال 
و  5تا هايد پارک 2هال آلبرتبه دلیل وجود فضاهايی مانند رويال  .(Moody and Melia, 2013)لندن اشاره کرد 

شده بود. هدف  احاطه ها ماشینغیره، اين خیابان از حجم پیاده بسیاری برخوردار بود و خیابان به وسیله حرکت سريع 
 ای پروژه فضای مشترک )خیابان لخت( در اين معبر، افزايش حرکت پیاده و فعالیت امن پیاده بود.ی اجراصل

                                                           
1. Sunnyvale 

2. Exhibition Road 

3. Royal Albert Hall 

4. Hyde park 
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فضای »خیابان اگزبیشن قبل از اجرای پروژه  :الف
 «مشترک

فضای »خیابان اگزبیشن بعد از اجرای پروژه  :ب
 «مشترک

 URL7:عمنب ؛در خیابان اگزبیشن لندن «فضای مشترک»اجرای  :7تصوير 

جداکننده پیاده از سواره حذف و سطح معبر پیاده و سواره  های جدول در پروژه فضای مشترک خیابان اگزبیشن،
با برداشتن تابلوهای راهنمايی و رانندگی، به اين ترتیب فضای بیشتری به پیاده اختصاص يافت. گرديد و  سطح هم

حرکت سواره با دقت بیشتر و در حال حاضر در نتیجه  رفت؛بین  از باشد میگمان اينکه اين فضا فقط متعلق به خودرو 
 .(URL7) گیرد میانجام  تر آهسته

 درکه )تهران( :فقط ساکنین های منطقه -3-3-1

و يا در  گردد میتصادف و خرابی ديوارهای معبر  ،رافیک عبوری باعث ايجاد ترافیکباريک که ت های کوچهدر 
، جهت افزايش کارايی معبر و امنیت گیرد میرت مسیر میانبر مورد استفاده قرار محله به صو های کوچهمواردی که 

 «برای ساکنین دسترسی فقط». نمونه بهره گرفتبرای افراد غیر ساکن می توان از راهکار ممنوعیت دسترسی  رو پیاده
افراد غیر ساکن  خودروی ورود از ،در ورودی معابر مورد نظر هايی دروازهدر محله درکه به اجرا درآمده است. با نصب 

شناسايی که بر روی شیشه جلوی ماشین  های تگبه وسیله  تواند می. شناسايی خودروی افراد ساکن شود میجلوگیری 
 ، انجام پذيرد.گردد مینصب 

 منطقه ولتمان وگ )برلین، آلمان( :توسعه بدون خودروی بصری -3-3-5

ولی داشتن  شود مین خودروی بصری، تردد و پارک اتومبیل ديده نه شد، در توسعه بدوکه توضیح داد طور همان
ی ها پارکینگ. در اين صورت پارکینگ در حاشیه مراکز مسکونی يا به صورت باشد نمیخودرو و پارکینگ محدود 

ی پارک سرانه فضا .باشد میبرلین  1بارز اين نوع از توسعه منطقه ولت مان وگ های نمونهاز  .گردد میزيرزمینی تأمین 
ی زيرزمینی ها پارکینگکه به صورت فضای پارک در حاشیه منطقه و يا  باشد می 4/2برای هر واحد در اين محدوده 

تأمین شده است. آنچه با حذف پارکینگ در اين محدوده به دست آمده، به صورت فضاهای عمومی، فضای بازی 
 .(Morris et al, 2009)است سترس عموم قرار گرفته و فضای سبز در راستای باال بردن کیفیت منطقه در د ها بچه

                                                           
1. Volt man vag 
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 وبان )فریبورگ، آلمان( :(کم کردن سرانه پارکینگمناطق کم خودرو ) -3-3-4

در محدوده کنترل شده  در اين مناطق فقط تعدادی از واحدهای مسکونی مجاز به داشتن جای پارک در منطقه و يا
آلمان است که پیشتاز و شاخص مناطق  1مسکونی در جنوب فريبورگدر واقع وبان يک منطقه  .باشند میجای پارک 

هکتار در  22وبان به عنوان پايتخت زيست محیطی آلمان در مساحت  .باشد میمسکونی با محدوديت فضای پارکینگ 
ايجاد يک منطقه شهری به صورت  ،پروژه نکیلومتری جنوب مرکز فريبورگ قرار دارد. هدف اصلی اي 2فاصله 
که تمامی نیازهای زيست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن لحاظ گردد. کل منطقه به  باشد میی مشارکت

. همچنین باشد میعمومی  ونقل حملو  سواری دوچرخه، روی پیادهصورتی طراحی شده است که زير پوشش شبکه 
توانند نیازهای اولیه خود را به راحتی و ب آنو مدرسه باعث شده که ساکنان  ها فروشگاهواحدهای خدماتی محلی مانند 

بدون نیاز به خودرو برآورده سازند. در اين محدوده داشتن خودرو محدوديتی ندارد اما هنگام خريد و يا اجاره ملک 
شود در صورت دارا بودن خودرو، هزينه خريد يا اجاره پارکینگ در محدوده خارجی اين منطقه پرداخت  بايست می

(Foletta and Field, 2011: 96-106) باشد میدر اين منطقه دارای مشخصات زير  ونقل حمل صورت خالصه،. به 
(Sustainability Victoria, 2010: 1): 

  عمومی؛ ونقل حملدسترسی کامل ساکنان به 

  مسکونی؛ واحدهایعدم مجوز ساخت پارکینگ در 

 در صورت تردد خودرو محدوديت باشد میز تردد خودروی سواری فقط برای رساندن بارگیری و باراندازی مجا .
 .گردد میکیلومتر بر ساعت در معابر فرعی اعمال  4کیلومتر بر ساعت در معابر اصلی و  72سرعت 

  عمومی  ونقل حملعضو شوند، از يک سال معافیت پرداخت کرايه  7«خودروی اشتراکی»ساکنانی که در طرح
 .شوند میبرخوردار 

  خريد و فضاهای تفريحی در محدوده دسترسی سواره و دوچرخه قرار دارد.مدرسه، فروشگاه، مراکز 

 
 

 عمومی در منطقه وبان ونقل حملپوشش  :ب منطقه بدون خودروی وبان :الف

 URL5 :منبع ؛منطقه وبان :2تصوير 

                                                           
1. Freiburg 

2. Car Sharing 
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 و فصل بدون خودرو( روز بدون خودرواقدامات موقت ) -3-3-1

اين نوع از  سازی فرهنگدر راستای اقدامات موقت توسعه بدون خودرو  روز بدون خودرو و فصل بدون خودرو از
و  با يک تغییر در الگوی رفتاری همیشگی، يک فرصت برای شهروندان «روز بدون خودرو». آيد میبه حساب توسعه 

را در نظر  توسعه تمام نیازهای همه مردم ،تا يک قدم به عقب رفته و دقت کنند که آيا مسیر کند میفراهم  شهرداری
بحران نفت  گیری اوجبا  1122 های سالروز بدون خودرو در اوايل  .(UNCDF, 2005b) دهد میگرفته و پوشش 

به عنوان يک پروژه پايلوت در اتحاديه اروپا  1111شکل گرفت به صورتی که اولین روز بدون خودرو در اروپا در سال 
سپتامبر به عنوان روز بدون خودرو  77روز  بعدهال گرديد و تشکی 1«در شهر بدون خودروی شخصی ام»توسط کمپین 
در شهرهای آمريکا،  7«روز زمین»آوريل به عنوان  77از جمله روزهای ديگری در  عالوه بر اين تاريخ،تعیین گرديد. 

وز بدون عمان کشور اردن، دوشنبه پايتخت تاجیکستان، کاتماندو پايتخت نپال و سئول پايتخت کره جنوبی به عنوان ر
 2«روز جهانی محیط زيست»ژوئن به عنوان  4 همچنین در .(WCFN, September 2012) شود میخودرو شناخته 

اسری از رت سردر کشور اسرائیل، مردم به صو .شود مینیز در بعضی از شهرها به عنوان روز بدون خودرو شناخته 
که به عنوان يک عید مذهبی به شمار  5«يوم کیپور»در جشن روز بخشايش يا  بغروب آفتا غروب آفتاب روز قبل تا

به صورت ثابت و يا قراردادی از طرف  تواند میروز بدون خودرو  بنابراين؛ کنند می، از خودروی شخصی استفاده نآيد می
 شهروندان و مديريت شهری تعیین گردد.

 

 URL4 :منبع ؛اکارتاجروز بدون خودرو در  :5تصوير 

و  شود میزيادی ترتیب داده  های کارناوال، راهپیمايی، ها فستیوال، ل آزاد بودن فضاهای خودرويیه دلیب در اين روز
به اجرای روز بدون خودرو . (Brown, 2005) شود میشناخته  4«مهمانی خیابانی» در بعضی از موارد با واژهبه صورتی که 

 های سازمان، ها رسانهوسیعی در  سازی فرهنگو  نیرسا اطالعشهروندان نیاز به  جايی جابهدلیل دگرگونی در سیستم 
 .باشد میمردمی و ديگر مراکز 

                                                           
1. "In Town Without My Car" campaign 

2. Earth Day 
3. World Environment Day 

4. Yom Kippur 

5. Street Party 
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 خرداد )تهران( 34خیابان  :(خیابان بدون خودرو و مراکز مسکونی پیاده)اقدامات دائمی محلی  -3-3-2

و تحت  رددگ میکه در آنها ممنوعیت تردد خودروی سواری اعمال  باشد میی هاي خیابان، بدون خودرو های خیابان
خیابان در تهران  در آن فراهم است. روی پیادهو  سواری دوچرخهعمومی قرار گرفته و تسهیالت  ونقل حملپوشش 

اجرا شده بیشتر در مناطقی با کاربری تجاری و تاريخی  و شوند میشناخته  «پیاده راه»با عنوان  عمدتاًبدون خودرو 
تنها جهت بارگیری و باراندازی و  ها راهدر اين پیاده دسترسی سواره  .باشد میخرداد  14. از آن جمله خیابان است

 .باشد میدر شرايط اضطراری  رسانی خدمات

 
 خرداد قبل از پیاده راه شدن 14خیابان  :الف

 

 خرداد بعد از پیاده راه شدن 14خیابان  :ب

 17روابط عمومی منطقه  :منبع ؛خرداد 14خیابان  :4تصوير 

 مرکز تاریخی شهر آتن )یونان( :بدون خودرومنطقه  -3-3-1

شهر تاريخی آتن  مرکز که از آن جمله باشد میمراکز تاريخی در قلب شهرهای بزرگ  عمدتاًمنطقه بدون خودرو 
تردد خودرو  افظت از بناهای تاريخیايجاد امنیت و آسايش توريست و مح جهتاين منطقه شهری  در .است در يونان
 .باشد میممنوع 

 

 عکس هوايی منطقه پیاده :لفا

 

 مرکز محله کپنهاگ های خیابانزندگی پیاده در  :ب

 URL8 :منبع ؛مرکز محله شهر کپنهاگ دانمارک :6تصوير 



 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه                                                                                                             71

 

 سیه نا )ایتالیا( :شهر بدون خودرو -3-3-3

 از جملهی به داليل بسیاراست که  و شهرهای روستايی ها جزيره شامل ، شهرهای بدون خودرودر بسیاری از موارد
از  ونیز در ايتالیا را نام برد. ،در ترکیه 1بیوک آداجزيره  . از آن جمله می توانبدون خودرو هستندهنوز جذب توريست، 

 .5باشد میدر سوئد  2در ايتالیا، زرمت 7ديگر شهر بدون خودرو، سیه نا های نمونه

 

 URL6 :منبع ؛شهر پیاده سیه نا در ايتالیا :2تصوير 

 توسعه بدون خودرو یاجرای رچوبچا -3-7

پروژه توسعه نوع چارچوب اجرايی برای اجرای  سهبا توجه به مطالعه انجام گرفته در زمینه توسعه بدون خودرو، 
 در اين 2سم شوارتزو چارچوب اجرايی  6لیون پروتکل ،4جی تی زدسازمان  اجرايی چارچوببدون خودرو تحت عنوان 
 آورده شده است. (4و  5، 2)جدول  سهت خالصه در به صوربخش آورده شده است و 

 «جی تی زد»چارچوب اجرایی  -3-7-3

 چهار گام اصلی توسعه،شامل  يک چارچوب مفصل ،در راهنمای توسعه بدون خودرو «جی تی زد» سازمان
در  و باشد میمراحلی دارای  ها گامهر يک از . (2جدول ) بدون خودرو ارائه داده است های پروژهارزيابی  و ترويجطراحی، 

 .گردد میتعريف  تری کوچک های پروژههر مرحله 

 

                                                           
1. Büyükada 

2. Siena 

3. Zermatt 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_car-های بدون خودرو به آدرس اينترنتی  برای اطالعات بیشتر از لیست مکان. 5

free_places .رجوع کنید 

5. GTZ: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

6. Lyon Protocol 

7. Sam Scwarts 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_car-free_places
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_car-free_places
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_car-free_places
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 GTZ چارچوب اجرايی توسعه بدون خودرو :2جدول 

 اقدامات مراحل ها گام

 توسعه پروژه -1

 رهبری پروژه -1-1
 پروژه محرک

 رهبری سیاسی

 قانونی و سازمانی مسائل -1-7

 مديريت سازمانی

 مسئولیت سازمانی

 حقوقی مسائل

 نفعان ذی -1-2

 تجزيه و تحلیل ذينفعان

 به توسعه بدون خودرو نفعان ذی های مخالفت

 ها فروشندهو  دارها مغازه

 اثرات اقتصاد کالن

 خدمات عمومی

 ساکنان محلی

  مشارکتی فرآيند -1-5

 «بدون خودرو»يک پروژه  گذاری سرمايه -1-4

 پروژه بدون خودرو های هزينه

 «روبدون خود»تأمین مالی 

 و توسعه ريزی برنامه

 اجرايی مسائل -1-6

 محل پروژه

 اندازه پروژه

 و روزهای اجرا ها ساعت

 موقت يا دائمی

 زمین سبز در مقابل جامعه موجود

 ها گزينهديگر  سازی فراهم

 ايمنی و امنیت

 نگهداری
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 طراحی -7

  اجتماعی های خیابان -7-1

 ها مشخصهطراحی  -7-7

 مصالح سطح

 موانع فیزيکی

 نشستن

 مسیر پیاده سرپوشیده

 نورپردازی خیابان

 ها خیابانخوانايی 

 هنر مردمی

 اجتماع های دروازه

 آب

 ی يکپارچهها زيرساخت -7-2

 دوچرخه

 عمومی ونقل حمل

 پارکینگ

 تاکسی

 روبرويی با معماری و کاربری زمین -7-5
 و منطقه بدون خودرو ها ساختمانطراحی 

 خودروکاربری زمین و مناطق بدون 

  طراحی برای مکالمات خیابانی -7-4

  طراحی برای نیازهای به خصوص -7-6

 ترويج -2

  بازاريابی -2-1

 رويدادهای ترويجی -2-7

 گرايی عمل

 محور جامعهاقدامات 

 بازی و ورزش

 رويدادهای سرگرمی

 و هنر عکسنمايشگاه 

 شده کشی سیم های خیابان
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 ارزيابی -5
 چارچوب ارزيابی -5-1

 ارزيابی بندی دسته

 بندی رتبهامتیاز و  های کارت ،ها خیابانبازرسی 

 ها کننده استفادهبررسی 

 تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی تأثیرات گیری اندازه -5-7

 (Wright, 2005: 55-137) :منبع

محرک  های پروژهله )گام اول( که شامل اقداماتی از جم «توسعه پروژه»ی اين چارچوب، گام ها گام ترين مهماز 
در راستای اجرای يک اقدام توسعه مشارکتی،  ها گام. هر دوی اين باشد می)گام چهارم(  «ترويج»توسعه است و گام 

 بسیار مهم و حیاتی هستند.

 لیون پروتکلچارچوب اجرایی  -3-7-7

به سوی شهرهای »برای طراحی و اجرای شهرهای بدون خودرو برای اولین بار در کنفرانس  «لیون پروتکل»
مراحل جلب حمايت گروه  پروتکلدر اين  ،(URL1) ارائه گرديد 1112در لیون فرانسه در اکتبر سال  «بدون خودرو

از هدف در توسعه بدون خودرو به صورتی که بتوان اين نوع از توسعه را با توجه به نیازهای آنها طراحی و اجرا نمود، 
 :(URL1)مراحل اصلی است

 )طراحی و اجرای توسعه بدون خودرو( لیون تکلپرو :5جدول 

 هررای طرررفشناسررايی  -1
 نفع ذی

چه در داخل و چه در خارج از  ؛گیرند میدر مراحل اولیه هر گروه ذينفعی که تحت تأثیر تغییرات قرار 
 .گردد میمحدوده نفوذ شناسايی 

اطالعررات  آوری جمررع -7
 الزم

یه پیشنهادی جهت توسعه بدون خودرو و کل اطالعات دقیق در مورد شرايط موجود ناح آوری جمع
 اقتصادی و توزيع جمعیتی های فعالیت، ونقل حملمنطقه شهری، شامل الگوهای 

توسررعه اولیرره مفهرروم   -2
 )توسعه بدون خودرو(

، اقدامات جهت سهولت ونقل حملتوسعه مفهوم شامل مرزهای محدوده بدون خودرو، تغییرات 
 عمومی ونقل حمل

 ها رسانه -5
ی که تحت تأثیر نفعان ذیساختن  آگاهو  رسانی اطالعجهت کمک در  ها رسانهرستی از تهیه فه

 .گیرد میتغییرات قرار 

 درگیر کردن مقامات دولتی از ابتدای کار رهبری سیاسی -4

 گذار به يک منطقه بدون خودرو نیازمند اجرای تدريجی تعدادی از اقدامات منسجم دارد. فازبندی -6

 شارت طراحی -2
ه فرآيند به مراحل پايانی رسید، مدت زمان يک هفته برای طراحی اختصاص دهید تا به زمانی ک
 تغییرات داده شود. ريزی برنامهشانس مشارکت مستقیم در  نفعان ذیتمامی 
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 الزم برای ادامه اجرای کامل داشته باشند. نظر اتفاقبا استفاده از نتايج شارت طراحی، تیم پروژه بايد  اجرا -2

 URL1 :منبع

توسعه در هر  سازی بومیبه  ،قبل از توسعه اولیه مفهوم «اطالعات الزم آوری جمع»دوم اين چارچوب با عنوان  گام
اطالعات هر منطقه تأثیرات بسیاری در مراحل مختلف  آوری جمعدر اين مرحله ممکن است منطقه کمک خواهد کرد. 

 در توسعه بدون خودرو خواهد داشت. گیری تصمیم

 سم شوارتز چارچوب اجرایی -3-7-1

مهندسی سم » ونقل حملمهندسی  و ريزی برنامه که توسط شرکت 1«يی به سوی اجتماع پیادهها گام» در کتاب
. استه شداست شیوه اجرايی دقیق و گويايی در راستای پیاده پذير کردن شهرها معرفی  گرديدهنگارش  7«شوارتز

(Mac Neil and Scwarts, 2012: ii-iii) مدار بودن  آنجايی که قدم اول به سمت يک اجتماع بدون خودرو، پیاده از
 .است آورده شدهدر اين گزارش آن است؛ چارچوب اجرايی سم شوارتز 

 چارچوب اجرايی سم شوارتز :4جدول 

 اقدامات ها گام

 روی پیادهدفاع از بهبود  -1

 ها کننده حمايتارزيابی سازمان و شبکه 

 مسئلهتوضیح 

 اریگذ هدف

 ها موقعیتارزيابی منابع و 

 شناسايی تصمیم سازان و ايجاد مسابقه

 گفتگو

 بندی زمانتعیین فنون و 

 سیاست -7

 يک مديريت اجرايی گذاری بنیان

 يک شورای مشورتی يا ستاد ايمنی يا هردو تأسیس

 توسعه يک طرح جامع پیاده

                                                           
1. Steps to a Walkable Community: a guide for citizens, planners and engineers 

2 Sam Schwarts Engineering 
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 گیری اندازهاجرايی قابل  های شاخصاستفاده از 

 ها سیاستبا  1يکی کردن راهنمای حق عمومی راه

 ها خیابانبه کارگیری سیاست کامل 

 اجرای ارزيابی تأثیر سالمت

 کاربری زمین -2

 فرم محور بندی زون :حمايت از حیات خیابان

 روی پیادهمديريت پارکینگ در راستای ارتقای 

 ها خیابانحداقل اتصاالت 

 

 ( TOD)عمومی  قلون حملتوسعه بر مبنای 

 روها پیادهسواره جهت ارتقای  دهی سرويسايجاد معافیت سطح 

 کاربری زمین در حومه شهری های نامه آيینتنوع در 

 ی خالیها ساختمانو  ها زمینموقت در  های استفادهحمايت از 

 به صورت همه روزه ها پارکینگاجازه استفاده از فضای 

 طراحی و مهندسی -5

 طراحیراهنمای 

 ی آنالیز ترافیکها تکنیک

 ها تقاطع های شاخصه

 طرز عملکرد عالئم

 حمايت و آموزش -4

 ايجاد يک برنامه سفر هوشمند

 پیگیری بازخوردها

 پیاده يابی راهايجاد يک سیستم 

                                                           
1 PROWAGروی  های پیاده کند که طی آن زيرساخت های تکنیکی را ايجاد می : راهنمای دسترسی برای امکانات پیاده در حقوق راه، نکته

 برای مردم با هر توانايی قابل دسترسی باشد.
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 ها خیابان دهی سازماناجرای 

 باز های خیابانايجاد 

 بازی های خیابانايجاد 

 موقت های کاربریبرای  ها خیابانمنظر به کار گرفتن 

 ارتقای روزهای مجاز استفاده از فضاهای پارکینگ

 زجیکوب روی پیادهآغاز 

 روی پیادهکاربردی در راستای حمايت از  های برنامهاستفاده از 

 ها هبه جای آموزش رانند جايی جابهبسط آموزش 

 ايجاد مسیرهای امن به مدارس

 عمومی ونقل حمل های شبکهی امن به ايجاد مسیرها

 مقصدی های کاربریايجاد مسیرهای امن به 

 استفاده مفید فايده از امتیاز پیاده

 اجرا -6

 آموزش متصديان اجرای قانون

 پذير آسیبی ها کننده استفادهتصويب قانون 

 فراهم کردن آموزش به جای جريمه

 قرمز کنترل سرعت و کنترل چراغ های دوربیننصب 

 ها تقاطع های نامه آيینتقويت 

 منصوب کردن مديران عبور و مرور پیاده

 تشکیل اداره اجرايیات امنیتی پیاده

 Mac Neil and Scwarts, 2012: 11-165 :منبع

دفاع از »اول  گاملحاظ شده است.  گامدر ابعاد اجتماعی در دو  روی پیادهدر چارچوب اجرايی سم شوارتز توسعه 
 گام پنجمپرداخته است و  مدار انسانو توسعه  روی پیادهاست که بیشتر به بحث آشنايی مردم با مقوله  «روی پیادههبود ب
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مهم از جمله  های تصمیمکه شهروندان نیز در آن مشارکت دارند،  گام. اين دو باشد می «حمايت و آموزش»
کت مردمی از مراحل ابتدايی تا مراحل انتهايی پروژه اين است که مشار دهنده نشانو  گردد می، اتخاذ گذاری هدف
 بوده و از اهمیت برخوردار است. مدنظر

متصديان  نقاط قوت اين چارچوب اجرايی، گام اجرايی آن است که از مراحل مختلفی از جمله آموزش ديگراز 
و قوانین مصوب شده  محور انانستوسعه  اتشکیل شده است. به دلیل امکان عدم آشنايی مديران شهری ب اجرای قانون

 .گردد میباعث کارايی بیشتر توسعه  نفعان ذیآن، آموزش اين قشر از 

 معرفی اجمالی محله کن -7

قرار گرفته است. اين  4شهرداری منطقه  7در شمال غرب شهر تهران و ناحیه هکتار  1/152محله کن با مساحت 
بلوار اين محله از شرق به ت قديمی خود را حفظ کرده است. ترين مناطق شهر تهران بوده که باف محله از قديمی

ترين معبر جمع و  خیابان غدير يکم اصلی .(2)تصوير  گردد میمحدود بزرگراه شهید همت  ، از جنوب بهکوهسار
جنوبی از جنوب به بزرگراه همت و از شمال به خیابان مدرسه  -باشد. اين محور شمالی محله کن می کننده پخش

 گردد. میمنتهی 

 

 (URL2) 4منبع: شهرداری منطقه  ؛: موقعیت محله کن2تصوير 

و تراکم ناخالص  باشد می 112حله منسبت جنسی در اين ؛ نفر است 11222 ،1222سال  اين محله در جمعیت
تعداد به دلیل مهاجرت قشر جوان از اين محله جهت يافتن فضای سکونت با کیفیت بیشتر،  است. 1/122جمعیت 

 .باشند میيادی افراد سالخورده در اين محله ساکن ز
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کاربری فرهنگی ، (ها مغازه) تجاری کاربری های ديگر آن . از کاربریباشد میکونی سم غالباًکاربری محله کن 
 .گردد میاين محله  بهمحله باعث جذب سفر  های امامزادهگردشگری )امامزاده جعفر و امامزاده کابل حسین( است. 

 یل انتخاب محله کندال -7-3

چگونگی با مشاهده وضعیت معابر محله کن و تفاوت آن با بافت شهری موجود در شهر تهران، لزوم دقت در 
مشخص، نقطه شروع مهمی است که نیازمند در نظر گرفتن شرايط  انداز چشم. تعیین گردد میبارز  توسعه اين محله

سطح پايین . باشد میخودرويی یری آن در مراحل اولیه توسعه محله است. از داليل مهم انتخاب اين محله، قرارگ
است که در  در حالی. اين آيد میی توسعه بدون خودرو فراهم ها زيرساختموتوريزه شدن، موقعیتی جهت اجرای 

تهران اتفاق افتاده است، دور کردن ساکنان از خودروی  های محلهصورت توسعه خودرويی محله مانند آنچه در ديگر 
غیر موتوری، امری کامالً دشوار و  ونقل حملی ها گزينهعمومی و  ونقل حملصی و تشويق آنها به استفاده از شخ

نقاط قوت، ضعف، فرصت و توسعه بدون خودرو برای اين محله، پرهزينه خواهد بود. جهت آشنايی با داليل انتخاب 
 :به قرار زير استبه اختصار  توسعه بدون خودرو در اين محله انداز چشمتهديد در صورت اتخاذ 

که در بررسی انواع توسعه بدون خودرو در بخش ابتدايی آورده شد، توسعه بدون خودرو در  طور همان :نقاط قوت
باشد که به باال بردن کیفیت زندگی  تواند می پربازدهمختلط يک راهکار  های کاربریبا کاربری مسکونی، يا  هايی بافت

. محله کن دارای اختالط کاربری با گردد میضايت و ايمنی و امنیت ساکنان محله، منجر محله به وسیله ايجاد ر
. از ديگر نقاط قوت اين محله، تمايل مردم محله با زندگی پیاده مدار است. با گذار در باشد میاکثريت کاربری مسکونی 

سفرهای کاری ساکنان )که به  ساعات اوج تردد در محله کن، متوجه سفرهای تحصیلی، سفرهای با قصد خريد و
در  سال میانو  سال کهنقشر  روی پیاده. همچنین باشیم میصورت عمده در خود محله شاغل هستند( به صورت پیاده 

 اين محله نیز از جمله موارد مشاهده شده است.

یت زندگی و باال اين محله کم بودن ايمنی و امنیت عابر پیاده، پايین بودن کیفنقاط ضعف اين محله  :نقاط ضعف
بودن آلودگی صوتی و بصری است که به دلیل مشکالت موجود در معابر از جمله مزاحمت تردد خودرو برای ساکنان، 

مزاحم ساکنین، دسترسی نامناسب و تردد با مزاحمت خودروهای باری جهت پخش و  ای حاشیهعرض کم معابر، پارک 
 جمع کاال و زباله، ناشی شده است.
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 مزاحم ساکنین ای حاشیهپارک  :ب-1 ها پیادهامنیت پايین معابر برای  :الف-1

  

 تردد خودروهای باریمزاحمت  :د-1 عرض کم معابر :ج -1

 نگارندگان :منبع ؛مشکالت موجود در محله کن به دلیل تردد خودرو در معابر :1تصوير 

حله، فرصت مديريت کاربری زمین در راستای خالی با دسترسی سواره در حاشیه م های زمینوجود  ها: فرصت
در محله کن، موقعیت  ها امامزادهو  ها باغ. از طرف ديگر وجود آورد میيی در حاشیه محله را فراهم ها پارکینگايجاد 

گردشگری اين محله را در صورت توسعه بدون خودرويی تقويت کرده و باعث رشد اقتصادی و اجتماعی بیشتر منطقه 
از طرفی عدم وجود عالئم رانندگی که به صورت عادی به عنوان يک نقطه ضعف ترافیکی به حساب خواهد شد. 

 .آورد میلخت( را فراهم  های خیابان، در توسعه بدون خودرو امکان ايجاد فضاهای مشترک )آيد می

  

 ها امامزادهوجود  :ب-12 توسعه نیافتگی و سطح پايین موتوريزه بودن محله :الف -12
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 وجود اراضی خالی با دسترسی سواره در حاشیه محله :د-12 باغات :ج-12

 

 نبود عالئم رانندگی :ه-12

 نگارندگان :منبع ؛توسعه بدون خودرو در محله کن های موقعیت :12تصوير 

بدون  ی موجود در اين محله، مواردی که به عنوان تهديد برای توسعهها فرصتبا وجود نقاط قوت و  :تهدیدها
نیز از اهمیت بااليی برخوردار است. از جمله موارد تهديد، شیب زياد در بعضی از معابر، میزان  باشد می مطرحخودرو 

 اخیر، عدم مشارکت مردم محله کن به دلیل های سال، افزايش ضريب مالکیت خودرو در 1باالی جمعیت سالخورده
در دست خودرويی توسعه  های طرحديگر موارد تهديد می توان به . از باشد میاقدامات ضد و نقیض شهرداری در محله 
مطالعات ساماندهی ترافیکی خیابان غدير يکم )جاده کن( و شبکه »، ها طرحاقدام شهرداری اشاره کرد. يکی از اين 

ساب است. خیابان غدير دسترسی اصلی محله کن از بزرگراه همت به ح «معابر پیرامون آن در محدوده میدان يخچال
. اتخاذ توسعه خودرويی در محله مانند آنچه در باشد می مدنظرتردد خودرو  سازی روانکه در اين طرح بیشتر  آيد می

طرح ساماندهی خیابان الغدير لحاظ شده است، شايد بتواند به صورت موقت رفاه ساکنان را باال ببرد ولی در بازه زمانی 
 کاهش داده و باعث نارضايتی شهروندان خواهد شد.، تردد خودروها کیفیت محله را تر طوالنی

                                                           
 باشد ين محله بیشتر سالخورده میبه دلیل مهاجرت قشر جوان از اين محله جهت يافتن فضای سکونت با کیفیت بیشتر، ترکیب سنی ا .1
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 توسعه بدون خودرو محله کنجهت ی موجود و تهديدها ها فرصتنقاط قوت، ضعف،  :6جدول 

 قوت
 کاربری مختلط با غالب بودن کاربری مسکونی

 روی پیادهتمايل ساکنان به 

 ضعف

 ايمنی پايین عابر پیاده

 کیفیت پايین زندگی

 یآلودگی صوتی و بصر

 فرصت

 خالی در حواشی محله جهت اختصاص به پارکینگ های زمینوجود 

 سطح پايین موتوريزه بودن ها امامزادهجاذب گردشگری مانند  های کاربریوجود باغات و 

 عرض کم معابر

 لخت( های خیابانرانندگی و مناسب بودن معابر جهت ايجاد فضاهای مشترک ) عالئمنبود 

 تهدید

 از معابر شیب زياد در بعضی

 1میزان باالی جمعیت سالخورده

 اخیر های سالافزايش ضريب مالکیت خودرو در 

 اقدامات ضد و نقیض شهرداری در محله عدم مشارکت مردم محله کن به دلیل

 موضعی در دست اقدام شهرداری های طرحاتخاذ توسعه خودرو محور در 

 نگارندگان :منبع

 توسعه بدون خودرواساس رویکرد بر  طرح توسعه محله کنبررسی  -7-7

)برگرفته از سايت  گرديد شده تصويبو تهیه  1222شهرداری تهران در سال  4اسناد راهبردی توسعه منطقه 
 های طرحوسازی، عمران و توسعه منطقه همراه با ه عملیات نمبرنا انداز چشمکه طی آن  (URL3 :4شهرداری منطقه 

 :می توان به موارد زير اشاره کرداين طرح  اندازهای چشمله از جم موضعی منطقه آورده شده است.

 ؛يافته قواماقتصادی و مدنیت  -برخوردار از ثبات و سالمت اجتماعی ای منطقه 

 با کیفیت مطلوب محیط شهری و رفاه شهروندی؛ ای منطقه 

 با هويت تفرجگاهی و گردشگری؛ ای منطقه 

  برخوردار از منابع درآمدی پايدار؛ بامنطقه 

                                                           
 باشد به دلیل مهاجرت قشر جوان از اين محله جهت يافتن فضای سکونت با کیفیت بیشتر، ترکیب سنی اين محله بیشتر سالخورده می. 1
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 با ترافیک روان و ايمن. ای منطقه 

قابل دستیابی توسعه بدون خودرو،  در صورت اتخاذ رويکرد، های توسعه اين منطقهانداز چشماز  ای عمده بخش
با هويت تفرجگاهی و گردشگری و  ای منطقه، با کیفیت مطلوب محیط شهری و رفاه شهروندی ای منطقهمانند  است؛
طالعات ساماندهی ترافیکی م»موضعی اين محله مانند مطالعه طرح  های طرحاما ؛ منبا ترافیک روان و اي ای منطقه

بیشتر بر توسعه خودرويی و  1«غدير يکم )جاده کن( و شبکه معابر پیرامون آن در محدوده میدان يخچالخیابان 
 .باشد میدسترسی سواره بیشتر کردن  تعريض خیابان و عمدتاً ،شده ارائهو راهکارهای  ساماندهی ترافیک تأکید دارد

کیفیت محله را  ،زمانی طوالنیرا باال ببرد ولی در بازه  ساکنانشايد بتواند به صورت موقت رفاه  اتخاذ توسعه خودرويی،
البته تغییر در روند توسعه شهری و حرکت به سوی توسعه بدون  .و باعث نارضايتی شهروندان خواهد شدکاهش داده 

 ءرا جز شان شخصی، ممکن است در ابتدا برای شهروندان تهران که خودروی در شهر غییراتمانند تمام تنیز خودرو 
و  رفع مقاومتدر اين زمینه، دور از ذهن و نشدنی به نظر بیايد.  مشابه مانند تجارب ،دانند میزندگی خود  ناپذير جدايی

از جمله  .باشد میدر اين زمینه  ها زيرساختو فراهم آوردن تدريجی  سازی فرهنگنیازمند ساکنان  جلب مشارکت
 است. ها رسانه مؤثرآموزشی و تبلیغات  های کالس، اتفاقات فرهنگی، سازی فرهنگ اقدامات

 محله کن توسعه بدون خودرو راهبرد پیشنهادی -1

توسعه بدون خودرو پروژه اجرای  انتخاب و .باشد میمحله کن دارای بافت مسکونی و شبکه معابر توسعه نیافته 
 از جمله نفوذان ذیو  ذينفعانشناسايی ، موجود های کاربریو  از جمله شناسايی کالبدینیازمند بررسی دقیق محله 

مشارکت  ی اجتماعی در راستای جلبها زيرساختو در نهايت  ی شهریها زيرساختو شهری،  ای محلهمديرت 
آن است به صورتی که و مشارکتی بودن تدريجی  ،نظر گرفته شوديک توسعه شهری بايد در آنچه در . باشد میمردمی 

 باشد. برداشتهرا در  در مراحل مختلف عالوه بر ايجاد آشنايی با ذينفعان، مشارکت آنها

 پیشنهاد نوع توسعه بدون خودرو در محله کن -1-3

خودروی بصری، توسعه کم انواع توسعه بدون خودرو در چهار دسته کلی توسعه با محوريت خودرو، توسعه بدون 
اقدامات  دسته اول يعنی با گردد میپیشنهاد در محله کن نیز (. 2جدول ) خودرو و توسعه بدون خودرو آورده شده است

 ساکنانفقط  های منطقه لخت( و های خیابان، فضاهای مشترک )ترافیک سازی آراماز جمله  خودرو با محوريتتوسعه 
 .آغاز شود

است و بافت  موجود کمشبکه معابر  عرض با توجه به اينکه ،در اين محلهترافیک  سازی آرامدر مورد امکان 
در بسیاری از معابر محله کن، . باشد نمیمنحرف کردن مسیر و باريک کردن معابر متراکمی دارد، نیازی به  شده ساخته

به عنوان  .گردد میاز معابر پیشنهاد ترافیک به صورت محدود و تنها در بعضی  سازی آرامسرعت تردد خودرو کم بوده و 
 مثمر ثمر باشد. تواند میدر بعضی از معابر  گیرها سرعتمثال ايجاد 

لخت(  های خیابانزمینه مناسب جهت ايجاد فضاهای مشترک ) رانندگی، عالئمحله به دلیل نبود در معابر اين م
ترافیکی به نظر آيد،  مسئلهحله ممکن است فراهم آمده است. در واقع آنچه به عنوان سردرگمی خودرو در اين م

                                                           
 های طاليی البرز ( مشاور راه1212مطالعات ساماندهی ترافیکی خیابان الغدير يکم )جاده کن( و شبکه معابر پیرامون آن در محدوده میدان يخچال )». 1
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 عابرانموقعیتی را فراهم آورده است که با ايجاد ترديد برای رانندگان، سرعت آنها کم و دقت آنها به فضای اطراف و 
 بیشتر گردد.

د محدو راهکارهایمجاز است، نیز يکی از  ساکنانکه در آنها فقط تردد خودروهای  ساکنانفقط  های منطقهاجرای 
مانند محله درکه نیز به اجرا درآمده است. به طور مسلم اجرای  هايی محلهکردن تردد ديگر خودروها است. اين طرح در 

 دقیق است. ريزی برنامهو  ها زيرساختاقدام قبلی نیازمند  7اين طرح بیشتر از 

باره توسعه بدون خودرو موريس در بندی دستهمطابق با  گردد میپس از اقدامات با محوريت خودرو، پیشنهاد 
(Morris et al, 2009: 19-27) «تمرکز استراتژی به نظر گیلبرت  .قرار گیرد مدنظر «توسعه بدون خودروی بصری

در توسعه بدون . (Gilbert, 2000: 9)شهری موفق بايد بر روی کاستن از استفاده از وسیله نقلیه باشد نه مالکیت آن 
و تنها موردی که بايد لحاظ شود، ممنوعیت تردد  دگرد محله محدود نمی ساکنان، مالکیت خودرو بصری نیز خودرو

جهت اجرای توسعه کم  ای مقدمهبصری خودرو به صورت  حذفدر واقع . باشد میخودروهای شخصی در محدوده 
 باشد می مدنظرخودرو و سپس توسعه بدون خودرو 

، (موتوری)غیر  هردسترسی سوامسائلی از جمله  به نیازمند انديشیدنممنوعیت حرکت خودروی سواری در محله 
 سازی يکپارچه، نحوه سواری دوچرخهو  روی پیادهی ها زيرساختعمومی،  ونقل حمل، آژانس تاکسی، مديريت پارکینگ

ويژه  رسانی خدماتو دسترسی جهت  پذير آسیبتوجه به معلولین و اقشار  منطقه توسعه بدون خودرو با مناطق مجاور،
 :(carfree UK,2007:7) باشد میشهری  رسانی خدمات، حمل بار و نشانی آتشمانند 

 بوده وعمومی آزاد  ونقل حملدسترسی به مناطق بدون خودرو بايد برای پیاده، دوچرخه و  :دسترسی سواره 
 .شود میاجرا کیلومتر بر ساعت(  72محدوديت سرعت )

 متفاوتی  های شیوهبه  تواند میرو با توجه به مقیاس آن مديريت پارکینگ در مناطق بدون خود :مدیریت پارکینگ
به صورت در نظر گرفتن  تواند میکه  راهکارهايی استصورت پذيرد. جدايی پارکینگ از منطقه مسکونی يکی از 

 وآمد رفتاين تغییر شیوه ی طبقاتی در حاشیه منطقه صورت پذيرد. ولی بايد اين نکته را در نظر گرفت ها پارکینگ
. همراه گرددباشد،  تر راحتاز خودروی شخصی  که ونقل حمل ی ازشیوه ديگرفراهم آوردن همراه با  است بهتر

 ها پارکینگمالکیت خصوصی  از طرفی .است که از اهمیت بااليی برخوردار است مسئلهقی اين ابعاد حقو نکته ديگر
مالکیت پارکینگ از  شود میبنابراين توصیه  ؛ک شودفضای پار خريدوفروشسلطه دالالن بر بازار منجر به  تواند می

ديگر در اختیار  های شیوهحق استفاده از فضای پارکینگ به وسیله کارت پارک، پارکومتر و ملک جدا گردد و 
 .در اين صورت مالکیت پارکینگ به صورت دولتی است قرار گیرد ساکنان

 در پارکینگ مورد نیازشان  و کنند می سانیر خدماتبه آنها  ساکناندر صورت نیاز  ها آژانساين  :آژانس
نقش مهمی  تواند میتاکسی  های آژانسدر صورت مديريت درست،  .شود می تأمین حاشیه محدودهی ها پارکینگ

 در کم کردن میزان مالکیت خودرو داشته باشند.

 مومی با خدمات ع ونقل حملمنطقه بدون خودرو نیازمند در نظر گرفتن توسعه  است بديهی :عمومی ونقل حمل
سازد و با  محیا رازود و شب هنگام  های صبح جايی جابهکه  برای شهروندان است اعتمادکیفی و کمی باال و قابل 
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لی در اطراف همسايگی را اص مقصدهایرا به  ساکنانوده و امکان دسترسی يکپارچه ب ونقل حمل های شیوهديگر 
 د.فراهم آور

 مجهز گردد و در  سواری دوچرخهو  روی پیادهمنطقه بدون خودرو بايد جهت  معابر سواری: دوچرخهو  روی پیاده
 مسیرهایپیوستگی  برای آن در نظر گرفته شود. کیفیت، ای جداگانه، بايد مسیر سواری دوچرخهصورت میزان زياد 

به شیب زياد ا محدوده اطراف منطقه بدون خودرو از اهمیت زيادی برخوردار است. با توجه بو دوچرخه  روی پیاده
است که در نتیجه  فرسا طاقت سربااليیدر  روی پیادهو  سواری دوچرخهجنوبی منطقه کن،  -بعضی از معابر شمالی

 راهگشا باشد. تواند می 1آدم بر های نقالهتجهیزاتی زا جمله تسمه 

 منطقه توسعه بدون خودرو با مناطق مجاور سازی یکپارچه: 

  با يک طراحی مناسب، توسعه بدون خودرو ممکن است برای افراد معلول که  ذیر:پ آسیبو اقشار  معلولینتوجه به
طراحی جهت افراد معلول نیازمند در نظر گرفتن میزان کمتری مالکیت خودرو را دارند، مفیدتر از افراد عادی باشد. 

از جمله ويلچرهای برقی و بینا از مسیر دوچرخه و مهیا بودن امکاناتی بدی مانند جداسازی مسیر افراد ناطراحی کال
 .باشد میغیره 

 نشانی آتشتردد ماشین  امکان بايست میعلیرغم ممنوعیت تردد خودرو در مناطق بدون خودرو،  :خدمات ویژه ،
 اورژانس، حمل زباله، حمل بار و کاال و ديگر موارد ضروری مهیا گردد.

 انواع توسعه بدون خودروی پیشنهادی در محله کن :2جدول 

ع توسعه بدون انوا

 خودروی پیشنهادی
 اجرایی مورد نیاز های طرح پیشنهادی های برنامه

درو
خو

ت 
وري

مح
 با 

عه
وس

ت
 

 ترافیک؛ سازی آرام
 محدوديت سرعت

 سرعت کاه

فضاهای مشترک )خیابان 
 لخت(

 رانندگی؛ های عالمتبرداشتن 

 تغییر روسازی معبر؛

 در صورت لزوم تغییر هندسی معبر.

 :سیمحدوديت دستر
 ساکنانفقط  های منطقه

 ساکنانخودروهای  گذاری عالمت

 کنترل تردد خودرو های دروازه

                                                           
1. People Mover 
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ی
صر

ی ب
درو

خو
ن 

دو
ه ب

سع
تو

 

ممنوعیت تردد سواره و 
 تأمین پارکینگ در حاشیه

 دسترسی سواره

 دوچرخه :تردد سواره غیر موتوری

 کیلومتر بر ساعت( 72عمومی )سرعت  ونقل حمل

 مديريت پارکینگ

 پارکینگ از منطقه مسکونی و کار؛ جدايی

 پارکینگ در حاشیه محله؛ نظرگیریدر 

 جدايی مالکیت خودرو از مالکیت پارکینگ؛

 مالکیت دولتی پارکینگ جهت جلوگیری از داللی فضای پارک؛

 پیشنهادی. های روشاستفاده از پارکینگ به صورت پارکومتر و ديگر 

 آژانس تاکسی

 تاکسی؛ های آژانستأسیس 

 جانمای پارکینگ مورد نیاز آنها در حاشیه محله؛

 عمومی ونقل حمل

 عمومی؛ ونقل حملارتقای کمی و کیفی 

در اطراف محدوده  ونقل حمل های شیوهعمومی با ديگر  ونقل حمليکپارچگی 
 بدون خودرو؛

 اصلی در همسايگی محدوده. مقصدهایامکان دسترسی آسان به 

 سواری دوچرخهو  روی پیاده

 ؛روی پیادهو  سواری دوچرخهی ها زيرساختفراهم آوردن 

 از جمله پیوستگی مسیر با محدوده اطراف؛ ها زيرساختارتقای کیفی 

 منطقه توسعه بدون خودرو با مناطق مجاور سازی يکپارچهنحوه 

 پذير آسیبتوجه به معلولین و اقشار 

 ؛پذير آسیبامکان تردد سواره معلولین و اقشار 

 ر گرفتن مسیر جداگانه در صورت لزوم؛در نظ
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 خدمات ويژه

 ؛نشانی آتش

 اورژانس؛

 حمل زباله؛

 خدمات شهری.

 نگارندگان :منبع

 نحوه اجرای توسعه بدون خودرو محله کن یپیشنهاد راهبرد -1-7

رو جهت توسعه بدون خود «سم شوارتز»و چارچوب اجرايی  «پروتکل لیون»، «جی تی زد»سه چارچوب اجرايی 
نقاط قوت و مهم سه چارچوب اجرايی در مراحل اجرايی  در بخش يک معرفی گرديد. در اين بخش سی گرديده،

يی با مديريت شهری مرتبط ها مصاحبهجهت ساماندهی اقدامات در چارچوب اجرايی پیشنهادی، پیشنهادی لحاظ گردد. 
اطالعات،  آوری جمعدی شامل شش گام اصلی از جمله شورای محله، انجام گرفته است. در نهايت چارچوب پیشنها

دارای مراحل مختلف و هر  ها گام. اين باشد می، مهندسی و طراحی، ترويج، اجرا و ارزيابی ريزی برنامهو  گذاری سیاست
 مرحله از اقداماتی تشکیل شده است.

 چارچوب اجرايی پیشنهادی جهت توسعه بدون خودرو محله کن :2جدول 

  اقدامات عمنب مراحل ها گام

1-
 

مع
ج

 
ی

آور
 

ت
العا

اط
 

 ونقل حملالگوهای  -1-1
 پروتکل
 لیون

 عمومی و نیمه عمومی ونقل حمل

 سرانه مالکیت خودرو

 سرانه فضای پارکینگ

 اطالعات در مقیاس محله آوری جمع

 نقشه کالبدی -1-7
 پروتکل
 لیون

 معابر شناسايی

 معابر بندی درجه

 کاربری -1-7
سم 
 شوارتز

 تجاری های کاربری

 مسکونی های کاربری

 فضاهای خالی

 جاذب سفر های کاربری

 توزيع جمعیتی -1-2
 پروتکل
 لیون

 جمعیت مسکونی



 12                                                                                  آشنایی با توسعه شهری بدون خودرو )نمونه موردی: محله کن(

 

و  نفعان ذیشناسايی  -1-5
تعیین فرآيند مشارکتی )بعد 

 اجتماعی(

 سازمان
 جی تی زد

 نفوذان ذینفعان و  شناسايی ذی
، کسبه، نهاد مردم های سازمان)

 ری و ...(ساکنان، مديريت شه

به توسعه  نفعان ذیتحلیل و بررسی 
 بدون خودرو تعیین نحوه مشارکت

 تدوين فرآيند مشارکت

 پروژه محرک ريزی برنامه

 ساکنان

 کسبه

 امام جماعت

 و امور خیريه سازمان اوقاف

 شهرداری

 شوراياری محله

7-
 

ت
اس

سی
 

ی
ذار

گ
و  

مه
رنا

ب
 

ی
ريز

 

رهبری پروژه )بعد  -7-1
 سیاسی(

 سازمان
 جی تی زد

 مديريت سازمانی

 رهبری سیاسی

 شهرداری تهران

 

)بعد  گذاری قانون -7-7
 حقوقی(

سم 
 شوارتز

 توسعهبررسی اسناد 

 مسائلبررسی قوانین موجود و تعیین 
 حقوقی

 پیشنهادات اصالح ضوابط

 طرح جامع

 طرح تفصیلی محله کن

بررسی میزان تطابق قوانین موجود با 
 توسعه بدون خودرو

اصالحی در راستای  پیشنهاد قوانین
 تسهیل توسعه بدون خودرو

)بعد  گذاری سرمايه 7-2
 اقتصادی(

 سازمان
 جی تی زد

 پروژه بدون خودرو های هزينه

 «بدون خودرو»تأمین مالی 
 

شهری )بعد  ريزی برنامه 7-5
 کالبدی(

 پروتکل
 لیون

 محل پروژه

 اندازه پروژه

 و روزهای اجرا ها ساعت

 موقت يا دائمی

 سوارهمديريت 

 مديريت پارکینگ

 عمومی ونقل حمل

 سواری دوچرخهو  روی پیاده

 سازی يکپارچه

 پذير آسیبتوجه به معلولین و اقشار 

 خدمات ويژه

 آوری جمعپروژه بعد از  ريزی برنامه
در محله  (بخش يک)اطالعات الزم 

 .است پذير امکان کن
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 اجرايی مسائل-7-4
 پروتکل
 لیون

  

2-
 

حی
طرا

 و 
سی

هند
م

 

 ی يکپارچهها يرساختز 2-1
 سازمان

 جی تی زد

 پیاده

 دوچرخه

 عمومی ونقل حمل

 پارکینگ

 تاکسی

ی ها زيرساخت، طراحی ريزی برنامه
 مورد نیاز در محله

 ها مشخصهطراحی  2-7
 سازمان

 جی تی زد

 مصالح سطح

 موانع فیزيکی

 نشستن

 مسیر پیاده سرپوشیده

 نورپردازی خیابان

 ها خیابانخوانايی 

 هنر مردمی

 اجتماع های دروازه

 آب

 ها مشخصهطراحی شهری و معماری 
 پروژه. شده تعريفمحدوده در 

روبرويی با معماری و  2-2
 کاربری زمین

سم 
 شوارتز

و منطقه بدون  ها ساختمانطراحی 
 خودرو

 کاربری زمین و مناطق بدون خودرو

 

طراحی برای نیازهای  2-5
 به خصوص

 

 نشانی آتش

 اورژانس

 حمل بار

 شهری رسانی ماتخد

و تجهیزات مورد  ها زيرساختطراحی 
 نیاز

5-
 

يج
رو

ت
 

آموزش متصديان  5-1
 اجرای قانون

سم 
 شوارتز

 آموزشی های کالسبرگزاری  

 تراکم تشويقی؛ قانونی های مشوق  بازاريابی 5-7
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 رويدادهای ترويجی 5-2
سم 
 شوارتز

 های نمايشگاهبرگزاری رويدادها و 
 محلی جهت ترويج پروژه

 آموزشی های کالسبرگزاری 

 آموزشی های کالس

 1زجیکوب روی پیاده

 بازی و ورزش

 رويدادهای سرگرمی

 نمايشگاه عکس و هنر

4-
 

جرا
ا

 

محرک  های پروژه 4-1
 توسعه

سازمان 
 جی تی زد

 

 ها امامزادهتوسعه و ساماندهی 

 ساماندهی باغات

 بصری و ساماندهیمديريت 

 ايجاد مراکز گردشگری سنتی

 مدت کوتاه های امهبرن 4-7
سم 
 شوارتز

 ترافیک سازی آرام

 فضاهای مشترک

 گیرها سرعت

 لخت های خیابان

 بلندمدت های برنامه 4-2
سم 
 شوارتز

 محدوديت دسترسی

 بدون خودروی بصری

 تعبیه موانع فیزيکی

ممنوعیت تردد خودروی سواری و 
 در حاشیه محله ها پارکینگتعبیه 

6-
 

بی
زيا

ار
 

 چارچوب ارزيابی 6-1
 سازمان

 جی تی زد

 شاخص گذاری

 اطالعات آوری جمعبازديد و 

شاخص گذاری اقتصادی، اجتماعی و 
 کالبدی، مديريتی جهت ارزيابی

بررسی  ها و خیابانبازرسی 
 ها کننده استفاده

 تأثیرات گیری اندازه 6-7
 سازمان

 جی تی زد

تأثیرات در منطقه و حوزه  امتیازدهی
 نفوذ

صادی، اجتماعی تأثیرات اقتامتیازدهی 
محله کن و در و مديريتی و محیطی 

 حوزه نفوذ آن

 منبع: نگارندگان

                                                           
.1 Jane Jacob's Walkونقل عمومی( که به  سواری، ويلچر سواری، حمل روی جین جیکوبز، يک سری تور پیاده )و/ يا دوچرخه : پیاده

رد. تمامی اين تورها به صورت های شهرشان، از طريق مشاهدات مشترک و يا شخصی کمک خواهد ک يادگیری و تعامل افراد جامعه با پیچیدگی

شود. اين اتفاق به صورت سالیانه در آخر هفته  دهی می های غیرانتفاعی که توسط حامیان جین جیکوبز تشکیل شده، سازمان رايگان توسط سازمان

 .(Mac Neil, and Schwarts,2012: 135)پذيرد اول ماه می انجام می
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و  ها سیاستجهت اتخاذ اطالعات سعی در شناسايی بیشتر مخاطب و منطقه  آوری جمعدر گام  :گام اول
 .باشد میجامع و مانع در گام بعدی  ريزی برنامه

 :شودنزديک  مسئلهعی شده است در ابعاد گوناگون زير به ، سريزی برنامهو  گذاری سیاستبا عنوان  :گام دوم

 ؛رهبری پروژه :بعد سیاسی 

 ؛گذاری قانون :بعد حقوقی 

 ؛و تعیین فرآيند مشارکتی نفعان ذیشناسايی  :بعد اجتماعی 

 ؛گذاری سرمايه :بعد اقتصادی 

 شهری ريزی برنامه :بعد کالبدی. 

طراحی . شود می، پروژه طراحی اخذشده های سیاستود در ر گام سوم با توجه به مطالعه وضع موجد :گام سوم
عمومی  ونقل حملی دوچرخه، پیاده، پارکینگ، ها زيرساختمرحله اين گام، به  ترين مهمبه عنوان  ها زيرساخت

 اختصاص دارد.

، ها پروژهويج، دارای سه مرحله آموزش متصديان اجرای قانون، بازاريابی جهت اجرای با عنوان تر :گام چهارم
مشارکت مردمی در  آنجايی کهاز  به اجرای اين طرح است. نفعان ذیدادهای ترويجی جهت آشنايی و تشويق روي

، محور انسانو مخاطب توسعه بدون خودرو به عنوان يک توسعه  باشد میتوسعه شهری پايدار، مهم  های طرح
، طراحی و اجرای هر ريزی برنامهرکت آنها در و در نهايت مشا رسانی اطالع؛ بنابراين آموزش و باشند میشهروندان 

 .گردد میطرحی باعث پايداری آن 

محرک توسعه با هدف تشويق و آشنايی  های پروژهنیز که به اجرای پروژه اختصاص دارد با اجرای  :گام پنجم
را  بلندمدتو  تمد کوتاه های پروژهو مديريت شهری از نتايج اين تغییرات، شروع شده و سپس اجرای  ساکنانبیشتر 

 پیشنهاد داده است.

اين ارزيابی امکان . گیرد میدر گام نهايی، بعد از اجرای پروژه، روند پیشنهاد شده مورد ارزيابی قرار  :گام ششم
و  گردد میبه دقت بررسی  ای دوره های بازبینیمتفاوت طرح در اين  های جنبه. آورد میطرح را فراهم  ای دورهبازبینی 

 وم می توان به اصالح و تغییر طرح پرداخت.در صورت لز

 بندی جمع

به صورتی که ابتدا شهرهای پیاده،  کند میدر شهرها تحت تأثیر هر تکنولوژی غالبی، تغییر  جايی جابه های ويژگی
عمومی و در قرن بیستم و همراه با جنبش مدرنیته، شهرهای خودرومحور به وجود آمدند.  ونقل حملسپس شهرهای 

بنابراين ؛ انجامد میسلم است گسترش خودرو در شهرها به محدود کردن و به مخاطره انداختن فضای عابر پیاده آنچه م
از فضاهای شهری، خیابان نیز به  کننده استفادهاجتماعی و مورد توجه قرار گرفتن انسان به عنوان  های جنبشهمراه با 

اين تغییر و دگرگونی به صورت ظهور و اهمیت پیاده در معابر . گرديددچار تغییر و دگر گونی  ؛عنوان يک فضای شهری
عمومی يا همان  ونقل حملبه صورتی که ابتدا توسعه بر مبنای  شد؛شهری منجر به سیر بالعکس تاريخ شهرسازی 
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TOD  .شکل گرفت و سپس توسعه بدون خودرو در کشورهای شمال اروپا از جمله هلند و آلمان خلق و گسترش يافت
ل و. در واقع با اجرای اصباشد می TODبا توسعه بدون خودرو، عدم محدوديت تردد خودروی شخصی در  TOD تفاوت
TOD  ،گردد مینیز تا حدودی فراهم اصول توسعه بدون خودرو  زمینه اجرایدر شهرها. 

ز رواج توسعه ا ايجادشدهمدهای ا، ولی پیآورد میگرچه خودرو در نگاه اول رفاه نسبی برای شهروندان به وجود 
، اين نوع از توسعه نه بلندمدتدر بازه زمانی  ،نشان داده است شهرها کالنو در  يافته توسعهخودرومحور در کشورهای 

وخامت شرايط موجود، انديشیدن نوع ديگری از توسعه که همان توسعه تنها کیفیت زندگی در شهرها را کم کرده بلکه 
 .است روری ساختهرا ض باشد می با محوريت عابر پیاده

و  وجود ندارد «توسعه بدون خودرو»در مورد انواع  خاصی ، اجماعآمده استکه در بخش اول گزارش  طور همان
توسعه » در چهار دسته کلیوزه است که اين ح نظران صاحبآراء و نظرات کارشناسان و  آوری جمع ،مطالب اين بخش
 شده بندی طبقه «توسعه بدون خودرو»، «توسعه کم خودرو»، «توسعه بدون خودروی بصری»، «با محوريت خودرو

 ،در مقیاس کوچک )خیابان يا بلندمدت، مدت کوتاهبه صورت  و باشد میها شامل اقدامات متفاوتی آن. هر يک از است
در مورد انتخاب نوع توسعه  گیری تصمیمشکل گیرد. و مقیاس بزرگ )کل شهر(  ای محلهبلوک مسکونی(، مقیاس 

گوناگون  های زمینهکه اين مطالعات بايد در  باشد میودرو نیازمند مطالعات وضع موجود سايت مورد نظر بدون خ
 ، ...( و حقوقی انجام پذيرد.ونقل حملاجتماعی، اقتصادی، کالبدی )محل، مساحت، کاربری، شیوه 

زيابی آن نیازمند يک چارچوب ، اجرا و ارگذاری سرمايهدر رابطه با نوع توسعه، مراحل  گیری تصمیمبرای  مسلماً
و  «سم شوارتز»، «جی تی زد»بنابراين در ادامه بخش ابتدايی اين گزارش سه چارچوب اجرايی ؛ باشیم میاجرايی 

 آورده و نقاط مثبت هر يک بررسی شده است. «لیون پروتکل»

 های محلهخودرو در يکی از ، پیشنهاد نوع و چارچوب اجرايی توسعه بدون باشد میاما آنچه هدف اصلی اين گزارش 
ی، وجود کاربری مسکونی يا مختلط و جاذبه از جمله توسعه نیافتگمواردی شهر تهران است. در انتخاب اين محله 

محدودی در پیش رو قرار داشت که از  های انتخاببنابراين ؛ بود مدنظر ،گردشگری جهت ايجاد ارزش افزوده در آن
 هبرد پیشنهادی انتخاب گرديد.بین آنها محله کن جهت پايلوت را

دارای کاربری  هايی قسمتدارای کاربری مسکونی و در  عمدتاًکه در گزارش آمده است اين محله  طور همان
مديريت شهری به سمت  های تصمیماز طرفی به دلیل توسعه نیافتگی معابر، احتمال سوق يافتن  .باشد میمختلط 

 های برنامه، طی «طرح ساماندهی ترافیکی معبر غدير»که در  طور انهمار محتمل است )توسعه خودرو محور بسی
بنابراين پیشنهاد توسعه بدون خودرو در اين محله ؛ (، طرح تعريض معابر پیشنهاد داده شده استبلندمدتو  مدت کوتاه

آن را ارتقا  اکنانسزندگی  وکیفیت فضاهای شهری  تواند میعالوه بر آشنايی گروه تصمیم ساز با اين گونه از توسعه، 
 دهد.

ترافیک،  سازی آراممرحله اصلی  5نوع توسعه بدون خودرو در اين محله، با توجه به شرايط موجود،  رابطه بادر 
به صورت که به تدريج  پیشنهاد شده استبدون خودروی بصری توسعه ايجاد فضای مشترک، محدوديت دسترسی و 

 (.1نمودار ) شود میطی می ئو دا مدتبلندو کوچک مقیاس تا  مدت کوتاه اقدامات
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   زمان

  

  

 توسعه بدون خودروی بصری   

 

س
قیا

م
 

  

 محدوديت دسترسی

 ساکنانمنطقه فقط 

 خیابان بدون خودرو

 

   فضای مشترک 

 

    ترافیک سازی آرام

 منبع: نگارندگان ؛: چارت توسعه بدون خودرو در محله کن با توجه به مقیاس زمانی و مکانی1نمودار       

در اين محله، با توجه به اينکه عرض شبکه معابر موجود کم است و بافت  «ترافیک سازی آرام»در مورد امکان 
. در بسیاری از معابر محله کن، باشد نمیزی به منحرف کردن مسیر و باريک کردن معابر متراکمی دارد، نیا شده ساخته

. به عنوان گردد میترافیک به صورت محدود و تنها در بعضی از معابر پیشنهاد  سازی آرامسرعت تردد خودرو کم بوده و 
، در معابر محله رانندگی عالئمبه دلیل نبود  همچنین مثمر ثمر باشد. تواند میدر بعضی از معابر  گیرها سرعتمثال ايجاد 

عالوه بر اين دو راهکار، راهکار لخت( فراهم آمده است.  های خیابان) «فضاهای مشترک»زمینه مناسب جهت ايجاد 
حدود کردن م راهکارهایکه در آنها فقط تردد خودروهای ساکنان مجاز است، نیز يکی از  «فقط ساکنان های منطقه»

 دقیق است. ريزی برنامهو  ها زيرساختاقدام قبلی نیازمند  7بیشتر از  که دروها استتردد ديگر خو

موريس درباره توسعه بدون خودرو  بندی دستهمطابق با  گردد میپس از اقدامات با محوريت خودرو، پیشنهاد 
رو ساکنان محله در توسعه بدون خودرو بصری نیز، مالکیت خود .قرار گیرد مدنظر «توسعه بدون خودروی بصری»

. در واقع باشد میو تنها موردی که بايد لحاظ شود، ممنوعیت تردد خودروهای شخصی در محدوده  گردد نمیمحدود 
. باشد می مدنظرجهت اجرای توسعه کم خودرو و سپس توسعه بدون خودرو  ای مقدمهبصری خودرو به صورت  حذف

دسترسی سواره )غیر ازمند انديشیدن به مسائلی از جمله حرکت خودروی سواری در محله نیمحدوديت و ممنوعیت 
، نحوه سواری دوچرخهو  روی پیادهی ها زيرساختعمومی،  ونقل حملموتوری(، مديريت پارکینگ، آژانس تاکسی، 

و دسترسی جهت  پذير آسیبمنطقه توسعه بدون خودرو با مناطق مجاور، توجه به معلولین و اقشار  سازی يکپارچه
 .باشد میشهری  رسانی خدمات، حمل بار و نشانی آتشويژه مانند  نیرسا خدمات
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در چارچوب پس از پیشنهاد انواع توسعه بدون خودرو در اين محله، نیاز به معرفی چارچوب اجرايی مناسب است. 
که نقاط قوت هر يک از  قرار دادن مشارکتی بودن فرآيند، سعی بر آن شده است مدنظرپیشنهادی عالوه بر 

و  گذاری سیاست اطالعات، آوری جمع اصلی گام ششنیز آورده شود که نتیجه آن در مورد مطالعه  های رچوبچا
مطالعه وضعیت موجود  (.2جدول ) شده است بندی طبقه، ترويج، اجرا و در نهايت ارزيابی و طراحی، مهندسی ريزی برنامه

. در نهايت شود میر گام دوم و طراحی در گام سوم درست و مشارکتی د گذاری سیاست زمینهو ذينفعان در گام يک، 
. آورد میترويج پروژه به عنوان گام چهارم پیشنهادی، زمینه يک مشارکت حداکثری را در توسعه بدون خودرو فراهم 

محرک توسعه با هدف تشويق و آشنايی بیشتر  های پروژهنیز که به اجرای پروژه اختصاص دارد با اجرای  گام پنجم
را پیشنهاد  بلندمدتو  مدت کوتاه های پروژهو مديريت شهری از نتايج اين تغییرات، شروع شده و سپس اجرای  ساکنان

 .باشد میاين طرح فراهم آمده که نیازمند معیار گذاری مناسب  ای دوره، مجال ارزيابی نهايی در گامداده است. 
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 تاکنون:  3112ریزی شهر تهران از سال  عناوین انتشارات مرکز مطالعات و برنامه

 کتب: 

 شهرها طراحی تفرجگاهی در نواحی رودکناری در محیط کالن 

 مديريت زيست محیطی فضای سبز شهری 

 (های انسانی گاه ند جهانی شدن )گزارش سکونتشهرها در فرآي 

 شهر تهران ها و راهبردهای زيست محیطی کالن ر چالشمجموعه مقاالت سمینا 

 سازی شهروندان و محالت شهر برای ارتقای سالمت ندراهنمای توانم 

 هبردهای ملی، قوانین و مقررات(آلودگی هوا )را 

 ها )جلد اول( مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری 

 ها )جلد دوم( مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری 

 تشکیالت تفصیلی شهرداری تهران 

 مديريت محلی و حکمروايی شهری 

 شهرهای استانبول و سئول قوانین مديريت شهری کالن 

 شهر توکیو ودگردانی محلی کالنقانون خ 

 آلودگی هوا و صدا در حقوق ايران 

 (های محلی مديريت بحران )اصول و راهنمای عملی دولت 

 هری سالمريزی ش برنامه 

 آوری راهبردی مديريت دانش فن 

 سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ايران امکان 

 شهر تهران شهرها با تاکید بر کالن مبانی پايداری کالن 

 ها مجموعه کامل قوانین شهرداری 

 پیش نويس قانون جامع مديريت شهری 

 طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران 

 مع شهر تهرانترجمه انگلیسی طرح جا 

 ريزی شهر تهران های مديريتی و پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه نظام نامه و دستورالعمل 

 هويت شهروندی در ايران 

 قوانین شهرداری کالنشهر لندن  ( 2مجموعه قوانین و مقررات شهرداری تهران )جلد 

 )بازآرايی مناسبات مالی دولت و کالنشهرها )دو جلد  ر با تاکید بر محیط زيست شهریمبانی توسعه پايدا 

 جهان مسطح است  حسابداری محیط زيست در شهرداری تهران 

 جهانشهرها  سیاستگذاری اجتماعی در خاورمیانه 

 توسعه اجتماعی در شهر تهران  مجموعه مقاالت دومین همايش شوراها و مديريت محلی در افق چشم انداز 

 نقشه راه تحول به سوی تعالی  

 ی در شهر تهرانهويت اجتماع  

 

 های دانش شهر:  گزارش

  جهانشهرها و گروه اقتصادیG20  شهروندی فعال و نظارت شهروندی 

 ها و پیوندهای سست در شبکه شهرهای جهانی سیاه چاله  مطالعه وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار 

 کانادا های استان اونتاريو، ريزی فرهنگی در شهرداری مروری بر برنامه  ها و راهکارها های فرسوده شهر تهران، چالش بوس جايگزينی مینی 

 جايگاه مشارکت شهروندان در اسناد باالدستی   لیزينگ زمین و مسکن 

 تحلیلی بر موضوع انتقال پايتخت سیاسی کشور  شهرها با تاکید بر مجمع شهرداران  المللی در جايگاه جديد جهانی کالن های بین نقش سازمان
 شهرها النک

 وضعیت شهروندی  يابی در حوزه مديريت شهری مسئله 

 ديپلماسی شهری در فرآيند جهانی شدن  هايی برای تهران( بررسی جايگاه شهر استانبول در شبکه شهرهای جهانی )آموزه 

 جايگاه مسئولیت پاسخگويی در شهرداری  شهروندی در دوران پساملی 

  با جايگزينی سوخت بررسی کاهش آلودگی هوای شهر تهرانCNG  محور( های موضوع ها و فضاهای سبز شهری )پارک رويکردهای جديد در طراحی پارک 

 ها در استان تهران اثرات اجرای قانون هدفمند کردن يارانه  مفاهیم پدافند غیرعامل در مديريت شهری با تمرکز بر شهر تهران 

 حکمرانی خوب شهری  ريزی شهری سالم و مديريت شهری: برنامهريزی  رويکردهای جديد در برنامه 

 های شهری جايگاه فضاهای زيرزمینی در طرح  ابزاری جهت کنترل آلودگی هوا در شهرها و ايجاد درآمدهای پايدار برای   عوارض سبز؛
 ها شهرداری

 مشارکت، تصور از مشارکت و حمايت شهروندان  ر تهران و شهر گوانگژو چینشه های فضای سبز کالن ها و برنامه بررسی تطبیقی طرح 

 ها بررسی اجمالی تولید ناخالص داخلی ايران با توجه به سهم استان   گانه شهر تهران  77وضعیت مسکن و کیفیت سکونت زنان سرپرست خانوار با تاکید بر مناطق 

 بررسی وضعیت رود دره فرحزاد  های درون شهری خطرهای محتمل بر تونل 

 معلولیت و شهروندی  ها به عنوان  بررسی تجارب جهانی کمک دولت در تأمین مالی اداره پايتخت  و پايتخت؛ دولت
 منبع درآمدی پايدار در مديريت شهری

 شهرها بحران سفید )برف( و مديريت آن در کالن  ها در شهر تهران؛ با تمرکز بر نیازهای اجتماعی شهر راه طراحی پیاده 

 ها( لی در عصر فضای جريانديپلماسی شهری )ابزاری برای توسعه م  سامانه فرماندهی حادثه در شهر تهران 

 مديريت منظر شهری محالت با رويکرد پايداری  ونقل پايدار در تهران يابی به حمل های دست بررسی و ارائه سیاست 

  گانه شهر تهران 77مطالعه وضعیت ازدواج در مناطق  الزامات تهیه دستورالعمل يخ زدايی معابر 

 ه وضعیت طالق در شهر تهرانمطالع  ها و مشاغل در حوادث برنامه استمرار خدمات سازمان 

 ای )با تاکید بر شهر تهران( بحران مالی جهانی و تأثیرات آن بر سطح ملی و منطقه   مديريت تقاضای سفر(TDM) 

http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1746/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1747/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1747/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1748/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1749/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1750/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1751/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1753/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1753/.aspx
http://rpc.tehran.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/ArticleView/tabid/65/ArticleId/1754/.aspx
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 سازی در شهر تهران  بررسی ضوابط بلندمرتبه  ونقل شهری مهندسی ارزش در حمل 

 سالمندی شهروندی و  مديريت حريم پايتخت؛ بررسی تجارب جهانی و ارائه پیشنهادهای اجرايی 

 کشاورزی شهری  ی شهری تهران تحلیل فضايی تمرکزگرايی در ايران با تأکید بر جايگاه مجموعه 

 ونقل های حمل شهرها و چالش کالن  های اجتماعی تجربه شده در هنگام وقوع سوانح رفتارها و واکنش 

  و شهروندیکودکان  

 های مدیریتی:  گزارش

 ها های اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ارزيابی درآمدها و هزينه  ها و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری تهران ها، مزيت مالیات بر ارزش زمین؛ ويژگی 

 ها و راهبردهای رشد اقتصادی در ايران )با تمرکز بر استان تهران( بررسی چالش  مبانی، تحلیل وضعیت، راهبردها»اجتماعی در تهران  توسعه انسجام» 

 يابی به اشتغال کامل )با تمرکز بر استان تهران( ها و راهبردهای دست بررسی چالش  ای در شهر تهران( شهر، مصرف فرهنگی و تحلیل نسلی )مطالعه 

  ال کشور و مقايسه آن با احکام برنامه پنجم و بودجه س 1215بررسی اليحه بودجه سال
1221 

 گذاری اجتماعی در مواجهه با پديده کودکان کار خیابانی سیاست 

  و جايگاه ايران در آن 7515گزارش شاخص بهروزی در سال 
 ( 7عدالت در شهر)-  توزيع فضايی امکانات و خدمات و تناسب آن با جمعیت ساکن در مناطق

 شهر تهران

  (21لغايت  25گزارش عملکرد شهرداری تهران )از سال  بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت فضايی میادين با رويکرد طراحی شهری 

 )بررسی مسائل و مشکالت شهر تهران )از ديدگاه شوراياران  ريزی حريم شمال بزرگراه بابايی ريزی حريم پايتخت و برنامه برنامه راهبردی مديريت و برنامه 

 با تاکید بر استان تهران(ها و راهبردهای کاهش تورم در ايران ) بررسی چالش  اصالح تقسیمات شهری تهران 

 المللی و داخلی فعال در حوزه مديريت  های علمی و پژوهشی بین معرفی مراکز و سازمان
 شهری

  و جايگاه ايران 7212توسعه انسانی در سال 

 ريزی مبتنی بر عملکرد مبانی بودجه  ( 2عدالت در شهر)-  کودکان و خدمات شهری 

 ريزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه 21لکرد سال گزارش عم  های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک نقش آموزش 

 شناسايی وضعیت و ابعاد هويت اجتماعی شهروندان تهرانی و راهکارهای ارتقاء آن   ارزيابی خطوطBRT المللی تهران با استاندارد بین 

 های ری و  شهر تهران )جدايی شهرستان نها و الزامات مديريت يکپارچه در کال ضرورت
 شهر تهران؛ تهديد يا فرصت( شمیرانات از کالن

 ها و کارآفرينی اجتماعی شوراياری 

 های بهداشتی عمومی بررسی ضوابط احداث، نگهداری و مديريت سرويس  )بازيافت: از ضايعات الکترونیک به منابع مواد )گزارش فاز دوم: مدل گردش مواد و مدل مالی 

 ها و الزامات( جهاد اقتصادی و نقش شهرداری در تحقق آن )با تاکید بر ضرورت  های زيرساخت شهری )در مرحله اجرا( ارزيابی پیامدهای زيست محیطی پروژه 

 محوری ساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رويکرد محله 
 ران و ارائه راهکارهای جديد وری استخرهای تحت مالکیت شهرداری ته بررسی میزان بهره

 وری آن و مقايسه آن با بخش خصوصی برای افزايش بهره

 های شهری های ارگانیک در طراحی آلمان جايگاه فرم  نقد و نظری بر اقدامات شهرداری در موضوع حجاب و عفاف 

 سنجی تحقق اجرای فضای سبز عمودی در شهر تهران امکان 
 برداری  شی جوانان شهر تهران؛ بررسی نیازها و میزان بهرهنیازسنجی اجتماعی، فرهنگی و ورز

 های اجتماعی و فرهنگی و ورزشی شهرداری تهران ها و برنامه جوانان از فعالیت

 )طرح داوطلب واکنش اضطراری محله )دوام 
 شهر تهران و مناطق بیست و  گرايش به سوء مصرف مواد مخدر و گسترش آن در کالن

 رد نظری، تحلیل و تبیین وضع موجود، پیشنهادها و راهکارها(دوگانه )مبانی و رويک

 بازی مستقر در سرای محالت در شهر تهران های اسباب ارزيابی عملکرد خانه 
  بررسی کارکردهای چندگانه مدرن مساجد تهران امروز )مطالعه موردی مسجد جامع شهرک

 غرب(

 ها و راهکارها ضرورت  دهنده، شهر آموزش 
 های شهری )مطالعه موردی: تونل توحید( نی در تونلمالحظات ايم 

  

 نظرسنجی و نیازسنجی از کارکنان شهرداری تهران در خصوص عملکرد شهرداری  تحصیالت و مصرف فرهنگی سمعی و بصری در شهر تهران 

 ها و انتخاب شهرداران در شهرهای  های شهرداری مطالعه تطبیقی پیرامون وظايف و مأموريت
 مختلف جهان

 تمايزات جغرافیايی سبک زندگی در شهر تهران 

 ونقل شهری و مقايسه آنها با شهر تهران ريزی حمل های موفق برنامه معرفی نمونه  شوراهای محلی در ايران و چند کشور دنیا 

 های فرسوده شهر تهران سازی پهنه بررسی نظام مداخله بهینه برای بهسازی و نو  نی و ارائه پیشنهاد به منظور افزايش عمر آنبررسی علل کوتاهی عمر جداول بت 

 خانی( های بتنی شهر تهران )مطالعه موردی: پل شهید صنیع های پل شناسايی و ارزيابی خرابی  های خاص در ساير کشورها های ترافیکی در مناسبت مطالعه تطبیقی طرح 

 ان با استفاده از ها و پیامدهای الکترونیکی شدن شهر تهر ها، فرصت ترين چالش بررسی مهم
  SWOTمدل 

 بررسی فرآيند مديريت پسماند در جهان و ايران 

 ای میزان آمادگی الکترونیکی ايران و کشورهای جهان با نگاهی ويژه به شهر  بررسی مقايسه
 تهران 

 ( 4عدالت در شهر)- شهر دوستدار سالمند 

  وضعیت محیط زيست شهر تهران(SoE) (26-1222)  جتماعی با شکل شهر ارتباط پايداری ا 

  بررسی مسائل و مشکالت موجود در مرزهای مناطق و نواحی از ديدگاه شهروندان )مطالعه
 شهرداری تهران( 12و  15موردی: مرزهای مناطق و نواحی 

 شهر الکترونیک: ساختارهای اقتصادی و اشتغال 
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 هرانسازی در شهر ت  های سرمايه اجتماعی با تاکید بر شبکه شناسايی ظرفیت  ارزيابی روند تهیه طرح جامع تهران 

  تحلیلی بر وضعیت اجتماعی رانندگان تاکسی در تهران و ارائه راهکارهايی برای افزايش اعتماد
 پذيری آنها عمومی و مسئولیت

 بررسی ابعاد تأثیرگذار فرم شهر بر کیفیت هوا؛ نمونه موردی: شهر تهران 

 ع موادبازيافت از ضايعات الکترونیکی بر مناب 
  بررسی نقش خريدهای الکترونیکی(E-shopping)  در کاهش تقاضای سفر در شهر تهران و

 ارائه راهکارهای توسعه آن

  گانه شهر تهران 77بررسی وضعیت سالمت شهروندان و خدمات شهری در مناطق  المللی مديريت بحران قوانین و مقررات ملی و بین 

 قل هوشمند ون های حمل ضرورت استفاده از سیستم(ITS) در شهر الکترونیک 
  ارزيابی پايداریISO  :های مختلف استقرار يافته در مناطق شهرداری تهران )مطالعه موردی

 (77و  1مناطق 

 شهر تهران در طرح مطالعاتی جايکا با نگاهی بر وضع  ای کالن پذيری لرزه مروری بر آسیب
 موجود 

 سالمتی آنانآموزان بر  اثرات سیستم حمل و نقلی دانش

 تدوين مفهوم توسعه اجتماعی در مقیاس شهری  غريبگی در شهر تهران 

 ارزيابی طرح جامع 
 کار ريزی آموزشی متناسب با شیوه رانندگی برای رانندگان تازه برنامه 

 با هدف افزايش ايمنی حمل و نقل

 تماعی مهم (؛ تعیین موضوعات اج1های شناسايی مسائل اجتماعی در اولويت ) سلسله گزارش
 از نظر مردم

 گذاری در حوزه عفاف و حجاب )مبانی، تحلیل وضعیت و راهبردها( سیاست 

  اعتماد اجتماعی از دريچه مطالعات تجربی در سطح ملی و شهر تهران  ريزی و مديريت شهری پژوهی در برنامه آينده 

 ريزی و مديريت راهبردی حوضه آبخیز شهری مفاهیم زيست محیطی در برنامه  های کاهش استفاده از سواری شخصی در سفرهای کاری به مرکز شهر تهران سیاست 

 بندی موضوعات و مسائل حوزه  های اجتماعی به منظور تدوين مدل اولويت شناسايی شاخص
 شهری

 ( 6عدالت در شهر)- مندی از امکانات و خدمات شهری در مناطق مهاجرنشین  رضايت از بهره
 ای شهر تهران و حاشیه

 رنگ در شهر 
 فروشی در مترو شهر تهران )از منظر سه گروه  های اجتماعی ناشی از دست آسیب

 فروشان، مسافران و مأموران( دست

 هويت شهروندی و راهکارهای ارتقاء آن در شهر تهران 
 يابی تحقق فضاهای عمومی با مالکیت خصوصی در شهر تهران )با تأکید بر حیاط  زمینه

 ها( خصوصی آپارتمان

  نحوه واگذاری خطوطBRT به بخش خصوصی  های سطحی شهر تهران طرح جامع مديريت آب 

 های فرسوده و ارائه راهبردهای مبتنی بر مشارکت  بررسی تطبیقی تجارب مداخله در پهنه
 مردم

 بررسی فرآيند تولید کمپوست از پسماندهای شهر تهران 

 های خاکی در شرايط گوناگون سازی شیروانی های نوين پايدار بررسی و مقايسه روش  بررسی اجرای طرح هبه در شهرداری تهران و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن 

 های جديد ساخت و ساز و تأثیر استفاده از آنها در شهر تهران تکنولوژی  راهکارهای ترويج محصوالت کشاورزی ارگانیک در شهر تهران 

 راه بازار تهران ارزيابی پیاده  پذير در تهران نقل عمومی انعطاف و ز سیستم حملبررسی استفاده ا 

 ممیزی انرژی ساختمان در شهر تهران  سیاست اجتماعی و تکدی گری: مالحظاتی برای ايران و شهر تهران  

 بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری  ها تنقیح قوانین و مقررات شهرداری 

 معرفی و ارزيابی عملکرد شهرداری  اجتماعی زنان سرپرست خانوار -سازی اقتصادی توانمند(
 تهران(

 پايداری مسکن در برابر سانحه و ارائه راهکارها و پیشنهادات 

 های پشتیبانی( مناطق شهرداری تهران های بحران )پايگاه بررسی وضعیت اتاق  های ساختمانی( بعد از وقوع زلزله احتمالی شهر تهران مديريت پسماندهای جامد )آوار و نخاله 

 ونقل پاک در شهرها های حمل رسی انواع روشبر  های کنترل آن خیزی شهر تهران و راه بررسی پتانسیل آب گرفتگی معابر و سیل 

 انداز  تحلیل برنامه شهرداری در کاهش آلودگی هوای شهر تهران با توجه به نقش و چشم
 شهرداری

 ت خودرو تهران بزرگمطالعه و تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض مالکی 

  ارزيابی عملکرد شهرداری در خصوص مبارزه و پیشگیری از اعتیاد و ارائه رهنمودهای الزم  ونقل سفرهای تحصیلی ها و تهديدها در انتخاب شیوه حمل فرصت 

 شهر تهران مدخلی بر اقتصاد سیاسی نظام شهری در ايران با تأکید بر کالن  انداز آن در قرن حاضر ی محله در قرن بیستم و چشمای بر شناخت تحوالت الگو مقدمه 

 نشانی و خدمات ايمنی شهرداری  رسانی سازمان آتش های خدمات ها و شیوه امکانات، توانمندی
 تهران

 های شهری در فضاهای عمومی شهر  ها و مجسمه بررسی عوامل موثر در طراحی المان
 تهران

 انمروری بر نقش شهرداری تهران در مديريت بحر  برداری ها در مراحل طراحی، اجرا و بهره مطالعه و بررسی نقش پايش تونل 

 ها و نیازهای گردشگری الکترونیک در ايران )تهران( بررسی ضرورت  های آسفالتی ها در کاهش ترک و روکش نقش ژئوسنتتیک 

 رسانی های سوخت های ادواری سامانه ساماندهی و مديريت ايجاد و توسعه مراکز آزمون CNG 

 برای انواع خودرو )فاز اول پروژه(
 ارزيابی خطر سیل خیزی شهر تهران و ارائه راهکارهای مديريتی 

  نقاط قوت و ضعف طراحی منظر شهری )بررسی موردی برنامه، طرح، اجرا و نظارت طرح
 منظر شهری نعمت آباد(

 ريزی شهری جايگاه روش فعالیت مبنا در برنامه 

  تهرانی در خصوص نحوه انتخاب شهردار تهرانبررسی نظرات شهروندان  های ديواری در سطح شهر تهران مطالعه و بررسی ابعاد زيباشناختی نقاشی 

 های فرسوده( سازی ناوگان تاکسیرانی تهران )جايگزينی تاکسی بازنگری طرح نو  مجموعه عملیات حفاظتی پیشنهادی برای زمان وقوع بحران 
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 های روگذر اث زيرگذر عابر پیاده به جای پلارزيابی معايب و مزايای احد  شناسی در تبیین مسائل و مديريت زيست محیطی شهر تهران جايگاه علم جامعه 

 ای در محالت مسکونی شهر راهکارهای ساماندهی جا پارک حاشیه  بررسی انطباق سند طرح جامع شهر تهران با اصول ارتقای کیفیت زندگی شهری 

 های بتنی مديريت زباله   الزامات تعیین معیارهای طراحی فیزيکی مراکز عملیات شرايط اضطراری(EOC) 

 ی تطبیقی تهران با شهرهای اسالمی با ساختار مدرن مقايسه  ای به تجارب جهانی و تهران شهرها، نگاهی مقايسه گذاری اقتصادی کالن هدف 

 های دو  راه ، پل و بزرگونقل مانند تونل های حمل معرفی عوامل مؤثر بر تأمین هزينه پروژه
 برداری طبقه از محل دريافت عوارض بهره

 يابی ارائه خدمات شهری های مکان ها و تکنیک رهیافتی بر شناخت مدل 

 ها و ابزارهای سنجش رضايت شهروندان از شهرداری تهران شاخص  های ايجاد و پیامدهای آن در محیط شهری وندالیسم؛ زمینه 

 ری )فاز اول(خوردگی مواد در هوای شه  گیری( مطالعه و بررسی الگوهای مناسب رفتاری شهروندان در برابر زلزله )با تاکید بر پناه 

 تحلیل و ارائه ضوابط پیشنهادی  سازی در شهر تهران؛ مطالعات،  بلندمرتبه  مفاهیم و اصول مديريت منابع در باليا و حوادث طبیعی 

 از شهرداری تهران ها و ابزارهای سنجش رضايت شهروندان شاخص  ايمنی در زمین بازی 

 ( 1عدالت در شهر)- وضعیت مسکن و سرپناه در مناطق شهر تهران  بازيافت ضايعات الستیک 

 مبانی مديريت طرح  ها در وضع و وصول عوارض محلی شناسی اختیارات شوراها و شهرداری بررسی و آسیب 

 رانساماندهی و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر ته  های سطحی شهری های نوين مديريت رواناب روش 

 وری خانه سالمت در سرای محالت و ارائه رهنمودهای الزم بررسی میزان بهره  بررسی علل ترافیک در روزهای بارانی و برفی و راهکارهای کاهش آن 

 های فرهنگی و اجتماعی به بخش خصوصی در شهر تهران بررسی وضعیت واگذاری فعالیت  ای  های محله ی فضای سبز پارک تمايل به مشارکت شهروندان در مديريت و توسعه بررسی
 شهر تهران

 ترين عوام توسعه گردشگری در شهر تهران بررسی مهم  ی جمعی در شهر تهران )تحلیل فضای گورستان: هتراتوپیا و مکان خاطره( خاطره 

  بعثت( –طرح ساماندهی محور جنوبی شهر تهران )حدفاصل شوش  ی میادين میوه و تره بار شهر تهران ساماندهی و توسعه 

 گذاری اجتماعی در مواجهه با پديده: کارتن خوابی سیاست  رسانی يابی ايجاد و توسعه مراکز سوخت ساماندهی و مکان 

 های اجتماعی و توسعه محالت در کشور انگلستان تبیین الگوهای موفق مشارکت  ونقل شهری های حمل برداری از پروژه بهره واکاوری مفهوم عدالت در توسعه و 

 سازی اداره سینماهای تحت مالکیت شهرداری و تعیین   مطالعه و تدوين راهکارهای بهینه
 نقش بخش خصوصی در آن

 ی جايگزينی روسازی بتنی در ساخت معابر شهری به جای روسازی آُسفالتی مطالعه 

 های شهر تهران( دی: سیالبهای شهری و نحوه مديريت آن )مطالعه مور سیالب  

 مطالعه آثار اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران  

 

 

 




