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 چکیده 
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 مثابهبه و داده جای خود در را شهر باستانی و ارزشمند عناصر ، کهشهرها اغلب مرکزی هسته کهن و تاريخی

 دسترسی سهولتاست و  مواجه اجتماعی و اقتصادی کالبدی، متعدد مشکالت با است شهروندان نهیشیپ و هويت

 لزوم توجه به؛ شود ی کیفیت محیطهاشاخصسطح  ارتقا موجب تواندیم ،شهر از بخش اين به بصری و فیزيکی

 عمومی ونقلحمل و پیاده، دوچرخه دسترسی طريق از ونقلحمل ريزیدر امر برنامه شهرسازی جديد یهااستیس
 یهاونقل در بافتاصلی ضرورت پايدارسازی حمل باهدفمقاله نیز  . ايندهدیمنشان  هابافتگونه از در اين را

ونقلی به بررسی اقدامات حمل ،ضمن مطالعه ادبیات نظری ؛درصدد آن است در جهت ارتقاء کیفیت محیطی تاريخی
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موجب احیاء و ارتقاء سطح  تاريخی یهاونقل پايدار در بافتسازی حملکه پیاده دهدینشان مصورت گرفته، 
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ونقل نقش مهمی در توسعه پايدار دارد، و به ايجاد جوامع اجتماعی، بهبود دسترسی به خدمات و کاهش انتشار حمل

 و افزايش جمعیت شهری رشد با(. Russo & Comi, 2012) کندیبرای مقابله با تغییرات آب و هوايی کمک م هاندهيآال

 بسیار ضروری است در سراسر جهان در بسیاری از شهرها پايدار ونقل شهریحمل یهاستمیتوسعه س ترافیک روزانه،

(Jäppinen, Toivonen & Salonen, 2013حمل .)یهانیاز به اقدام و وضعیت جدی است نیست. پايدار امروز شهری ونقل 

ونقل راهکارهايی که برای ارتقای کیفیت حملبا توجه به (. Lindholm, 2010ارد )های مختلف دگروهو  ها، جوامعدولت

که دارند و بر اين اساس شب اند، همگی بر لزوم توجه بیشتر به نقش عابر پیاده تأکیدشده شهری در شهر پايدار مطرح

 ها حرکت عابر پیاده را در فضاهای شهری تسهیلپیاده راه .ردیگیونقل شهر پايدار بر مبنای حرکت عابر پیاده شکل محمل

از خودروها حضور يابد و موجبات ارتقای تعامالت اجتماعی  دورعابر پیاده در فضايی امن و به شوندینموده و موجب م

های ، بافتاز طرفی، با توجه به تحوالت زندگی شهرنشینی چند دهه اخیر(. 1387در فضای شهری فراهم شود )ثقفی اصل، 

ی در ابعاد مديريتی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، تأسیسات و تجهیزات شهری و ساير امکانات ادهيعدقديمی با مشکالت 

رزش ا دست هم داده و زمینه مناسبی را برای فرسودگی اين بافتهای بابهه است، که همه اين عوامل دستشدشهری مواجه 

، هایدسترسی شهری، هارساختيزی تاريخی اگرچه به لحاظ هابافت .(1383ی، بوچاناست )و تاريخی فراهم نموده 

، يی دارند که نمايانگر هويتهالیپتانسفرسودگی کالبدی و نظاير آن با مشکالت زيادی مواجه هستند، اما در حقیقت 

در اين بخش،  هاتیار فعالاستقرار و استمر(. 1392مسعود و ديگران، اند )گذشتهفرهنگ و تاريخ يک شهر در طی ادوار 

پیاده و ايجاد ارتباطات و تعامالت چهره به چهره سبب ارتقاء حیات شهری و جريان زندگی در  یهاتیبخصوص فعال

ی هابافتای اصیل از بافت مرکزی شهر مشهد نیز نمونه)شیرمحمدی و سورتیجی(.  اين محالت کهن خواهد گرديد

رهنگی ی نهفته میراثی و فهاارزشگرفته است که،  توجه قرار افت از اين ديدگاه موردتاريخی ايران است. تأکید بر اين ب

حرم مطهر امام رضا )ع( که درواقع سند هويت و اصالت ماست در آن وجود دارد. بر اين اساس، در  خصوصاًمتعددی 

ونقلی پايدار، به بررسی و ادامه، با توجه به اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت مرکزی شهر مشهد و اقدامات حمل

ی صورت پذيرفته در آن، که آيا توانسته در جهت ارتقا کیفیت محیط گام بردارد خواهیم هااستیسبازشناسی وضعیت و 

در اجرای  عنوان نمونه موفق جهانیتحلیلی به مرکز تاريخی شهر فرايبورگ، به -بین نیز، نگاهی تطبیقی  اين پرداخت؛ در

 خواهیم داشت. ونقل پايدارحمل

 

 اصلی پژوهش سؤالاهداف و 
 :باشدیماساسی تحقیق بدين شرح  سؤالبا توجه به مطالب يادشده، اهداف و 

 محیطیدر جهت ارتقاء کیفیت  ی تاريخیهاونقل در بافتضرورت پايدارسازی حمل :هدف اصلی

 ی تاريخیهابافتيدار در ونقل پابررسی تجربیات جهانی )داخلی و خارجی( استفاده از حمل هدف فرعی:

کیفیت  یهاسبب ارتقاء سطح شاخص تواندیم ی تاريخیهاونقل پايدار در بافتسازی حملآيا پیاده :سؤال اساسی

 يا خیر؟ گردد شهری محیط



 

 ادبیات نظری

 ونقل پایدارمفهوم حمل

 هاینگران هب اين سناريو يافته است. افزايش بسیاری از کشورها مناطق شهری در توجهیقابل حرکت سطح، در دهه گذشته

 امروزه، .(Nasrudin, et al, 2013)شده است  مطرح آلودگی اثرات و نتیجه و ازدحام ،خودرو استفاده از افزايش در مورد

ونقل لحم عدم دسترسی به، تصادفات، ازدحام ترافیک بد به دلیل تصويری در شهرها عمدتًا در ونقلحمل یهاستمیس

 ت زندگیکیفی نظر از کلی عدم تعادل طوربه وشده نشان داده  زيستآلودگی محیط فضا، انتشار کربن، اتمسفر و عمومی

 اک،زيست پمحیط برای اطمینان از پايدار ونقلحمل بین، تعريف مفهومدراين. را منجر شده استجايی، و جابهتحرک  در

 Mat)ارد نده دو آي فعلی، نیازهای زيستانسان و محیط زندگی بر تأکید نیز مفهوماين باکیفیت باال حیاتی است.  سالم و

Yazid, et al. 2011) .طوروجود ندارد، اما تعريفی که به پايدار ونقلسیستم حمل از تعريف استانداردی اگرچه هیچ 

، آينده فعلی و دیوسعه اقتصات توازن حاکی از پايدار ونقلحمل یهاستمیس شده است، اذعان دارد که گسترده پذيرفته

بوط مر یهاندهيآال کاهش تعداد با تواندیم پايدار ونقلحمل یهاستمیس. داردزيست حفظ محیط اجتماعی و یهایژگيو

امکانات  در گذاریاز طريق سرمايه جوامع سرزندگی پايداری و و بهبود منتشرشده ایگازهای گلخانه ونقل وحمل به

حمايت  زيستسازگار با محیط موتوری غیر ترافیک سبز و ونقلسیستم حملبه ويژه  دار،تاولوي یهاستمیس، از ونقلحمل

ونقل پايدار شهری درواقع حرکت روان وسايل نقلیه، مردم و کاالهاست که مستلزم حمل(. Song, et al.., 2013کند )

ل ونقيد دارای يک سیستم حملهزينه و تالش است. يک شهر مدرن با نيترآسايش مردم و پايداری محیط با مطلوب

انادا هدف ونقل ککارآمد و گسترده برای ايجاد ارتباطات، دسترسی و ارتباط مابین مناطق گوناگون آن باشد. موسسه حمل

ی محیطی، اجتماعی و اقتصادلحاظ نمودن فاکتورهای زيست ونقل شهری پايدار را کسب اطمینان ازاز ايجاد سیستم حمل

 ونقل ذکر نموده و تعريف ذيل را ارائه نموده است )يزدان پناهی و ملکی(.حمل یهاتیای مرتبط با فعالهگیری در تصمیم

ت و زمینه سوخ وسايل نقلیه با کمترين میزان مصرف انرژی )درو جائی مردم طريق جابه نيترمؤثرترين و راحت

صدا.  محیطی نظیر آلودگی هوا واثرات سوء زيستهزينه، کمترين ترافیک و کمترين  نيترهای انسانی(، با مقبولتالش

 شده است:ونقل شهری پايدار و ارکان آن به شرح ذيل عنوان( حمل1996) یهمچنین در گزارش بانک جهان

 یهارساختيگذاری برای زرکن اقتصادی و مالی، که شامل مناسب بودن ساختار سازمانی، اقدامات و سرمايه

 .باشدیونقل محمل

ونقل و انتخاب اشکال گذاری برای حملمحیطی و اکولوژيکی، که شامل بررسی چگونگی سرمايهترکن زيس

 .باشدی، مگذاردیاثر م هاندهيونقل که بر روی کاهش مصرف انرژی و انتشار آالگوناگون حمل

 ونقل برای همه اقشار جامعه تأکید دارد.رکن اجتماعی که بر کافی بودن دسترسی به خدمات حمل

ه غلط بونقل اغلب بهگیری است توسعه حملونقل در حال شکلناپايدار حمل یهاستمیامروزه در شهرهايی که س

چه  راگ شودیونقل سريع تعبیر محمل یهاستمیها و ايجاد سها، عريض نمودن جادهوساز پلنظیر ساخت يیهاتیفعال



طور که به گرددیونقل پايدار تلقی مط زمانی سیستم حمل، ولی فقشودیم هاکیونقل پايدار شامل همه اين تکنحمل

 (.1)شکل توجه قرار دهد.  محیطی را مورداجتماعی، اقتصادی و زيست یهاجانبه کلیه جنبههمه

ونقل با کمترين اثرات سوء حمل یهااز روش نیاز به سفر، تناسب با نیازهای کلیه اقشار جامعه، استفادهحداقل 

ايدار ونقل شهری پمتفاوت يک سیستم حمل یهاعنوان جنبهاستفاده از منابع مالی و انسانی بهاقل حدمحیطی و زيست

 .اند )يزدان پناهی و ملکی(دهيمطرح گرد

 

 
 

 Ruesch, et al, 2012: مأخذ یداریپا ابعاد و یریرپذیتأث یهاحوزه -1 شکل

 

 ونقل پایداراهداف سیستم حمل

 سازد: برآورده اهداف زير را يک سیستم تمام عنوانبه اندتویم پايدار شهریونقل حمل

 ونقلحمل هایبندیدسته به تمام ونقلسیستم حمل شده توسط ارائه یهایدسترس اطمینان از 

 بر سالمت اثرات منفی بدون سطح به و سروصدا زباله، ایگلخانه انتشار گازهای، کاهش آلودگی هوا 

 زيست(محیطسازگاری با ) طبیعت و شهروندان

 پايداری اقتصادی() ونقل کاالحمل صرفه بودنبه مقرون و وری انرژیبهره و منابع بهبود 

 تفاده اسرساندن  حداقل، به حوادث اجتناب از توسط شهری، کیفیت محیط و جذابیت افزايش کمک به

 (.Russo & Comi, 2012)شهروندان جايی و حرکت جابه زمین بدون به خطر انداختن از

 

 ونقل پایدارحمل یهایژگیو



پایدارتر (: 1387در موارد زير خالصه نمود )ثقفی اصل،  توانیونقل شهری مطلوب را محمل یهاخصوصیات اصلی شبکه

بعات اثر کردن تونقل )همه انواع آن( در حال رشد است. برای بیجايی، استفاده از وسايل حملبه دلیل نیاز به جابه باشد؛

 ونقل و استفاده فردی از وسايل موتوری شخصی کاهش يابد.ترين نوع حملکنندهايد آلودهاين مسئله، ب

کار، خدمات اولیه، خريد و  یهاروزانه، ساختن مکان یهاکوتاه کردن فاصله زمان برای مسافرت کارآمدتر باشد؛

 ونقل.ین حملبیناب یهافراغت در دسترس برای پرهیز از متوقف ماندن در ترافیک و پیشرفت گونه

ای به ونقل عمومی بايد متضمن ايمنی و امنیت مسافران باشد. در چنین شبکهشبکه حمل تر باشد؛ایمن

 ( در مقابل سوانح حمايت کند.هاادهیسواران و پتر )مانند دوچرخهمناسب نیاز است تا از کاربران ضعیف یهارساختيز

 ونقل پایداراصول حمل

 اند از:قل پايدار در زندگی شهری است عبارتوناصل که الزمه حمل 10

 رویاصل اول: ايجاد فضاهای مناسب پیاده

 سواران و ساير وسايل نقلیه غیر موتوریاصل دوم: ايجاد محیطی مناسب برای دوچرخه

 هزينه و گستردهونقل عمومی کماصل سوم: حمل

 با کاهش تعداد وسايل نقلیه و با سرعت ايمن روی پاکاصل چهارم: مديريت سفرها با ايجاد دسترسی برای پیاده

 حالت نيترمنيو ا نيترونقل بار و کاال در پاکاصل پنجم: حمل

 ها و فضاها، ساختمانهاتیسازی مردم با فعاليا يکپارچه هایاصل ششم: اختالط کاربر

 احی شهریونقل عمومی محور کردن نوها و پیاده محور و حملاصل هفتم: متراکم سازی ساختمان

 اصل هشتم: افزودن امتیازات طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و تاريخی

 های شهریروی با کوچک کردن بلوکاصل نهم: مستقیم کردن مسیرهای پیاده

 اصل دهم: بادوام ساختن و پايدارسازی )زندی اتشبار و خاکساری(.

رای گسترش ای بقلیه غیر موتوری و ايجاد زمینهنتیجه گرفت استفاده حداکثری از وسايل ن توانیآنچه از اصول باال م

( NMT)1 موتوری غیر ونقلحملفراگیرتر شدن هر چه بیشتر اين نوع جابجايی پاک است )زندی اتشبار و خاکساری(. 

 اده ازبا استف سواریدوچرخه راه رفتن و شامل و. متکی نیست برای حرکت موتوریهیچ  به که سفر تمام اشکال شامل

 هر دو مورد ،ونقلحمل یهاحالت اين. باشدیم دار(صندلی چرخ و دستیچرخاسکیت، دار )چرخ کوچک یهاونقلحمل

 جایهبرا  سواریيا دوچرخه راه رفتن برخی از افراد مثال، عنوان به فراهم کند. تواندیم ونقل راو حمل تفريح و سرگرمی

به شرح زير  توانیرا م موتوری غیر ونقلحمل . اهمیتبرندیلذت م فعالیت از هاچراکه آن؛ کنندیانتخاب م رانندگی

 نفوذ معموالً موتوری غیر یهارساختي؛ زآوردیفراهم مرا  به درب درب ونقلونقل، حملاز حمل نوع ايننمود: خالصه 

منجر  یونقل عمومحمل فدر توق انتظار در مقايسه بازمان انتظار  به موتوری غیرونقل حمل. دارنديی بسیار باال فضايی

. ارزان هستند ونقلحمل یهاحالت اين نوع از محیطی دارد؛زيست عملکرد مطلوب موتوری ونقل غیرحمل. شودینم

                                                           
1. Non-motorized transport 



 Mat) شودیسالم منتج م یهاتیفعال بهو  باشندیم مرکب ونقلحمل زنجیره در عناصر ضروری موتوری غیرونقل حمل

Yazid, et al. 2011). 

 

 تاریخی و مشکالت مربوط به شبکه معابر یهابافت
ها ها، ساختار ارگانیک شهرها دستخوش تغییرات اساسی شد و شالوده آنر شهرها با ورود ماشین و توسعه راهبیشتدر 

ها به ای برای تطابق اين اقدامات با ماهیت اين بافتتغییر نمود، سازمان محالت از هم پاشید و هیچ تدبیر و اقدام ويژه

ل نیامد. در تحوالت جديد شهرنشینی که در جهان و ايران رخ داد، مسائل و مشکالت خاصی بروز نمود؛ مناطق قديمی عم

البدی، تنیده کبیش از ساير مناطق شهری در معرض تغییر و تحول قرار گرفتند. بافت قديم شهرهای ما از مشکالت درهم

اين مشکالت، مسئله  نيتر( که ازجمله مهم1390نژاد و ديگران، ؛ )احدبرندیمحیطی رنج ماجتماعی، اقتصادی و زيست

رافی، اقلیم، ويژه توپوگی تاريخی که با توجه به ساختار محیط طبیعی بههابافتشبکه معابر  ونقل و ترافیک است.حمل

عابر هترين نوع ماند، در زمان خود بگرفتهصورت ارگانیک شکلاجتماعی و سطح فناوری زمان خود به –اوضاع اقتصادی 

 ، اما با دگرگونی نوع و سطحاندبودهکه پاسخگوی همه نیازهای ساکنان طوری، بهاندشدهیمو شبکه دسترسی محسوب 

فناوری ازجمله ورود وسايل نقلیه موتوری به زندگی شهری، شبکه معابر توان پاسخگويی به نیازهای زندگی امروزی را 

های زياد و خطر ريزش بناهای مخروبه مجاور و مشکالت دسترسی و وخمپیچ ندارند و مشکالتی مانند عرض کم،

پیشرو  هایيدهتحرک، تعامل و ارتباط به پداز طرفی  (.1387ناظری و روحی کالش، است )ارتباطات را دوچندان کرده 

صاد رو به پديده مثبت در اقت عنوان يک. تحرک همواره بهکنندیعنوان کاتالیزور برای پیشرفت عمل ماند که بهشده تبديل

ی تاريخی به دلیل فرسودگی کالبدی و نداشتن هابافت (.Raja Ariffin& Zahari, 2013) شده استرشد در نظر گرفته

ی هويتی، منزلت هاارزشی شهری باوجود برخورداری از هارساختيزاستانداردهای ايمنی، استحکامات، خدمات و 

، ی تاريخیهابافتمشکل  نيتریاصل(. بر اين اساس با توجه به 160-168: 1388)فالمکی،  مکانی و سکونتی پايینی دارند

عابر شبکه مونقل پايدار که متناسب با نوع از طريق همین عامل با ايجاد حمل توانیميعنی وجود مشکالت دسترسی، 

یت ی کیفهاشاخصبررسی مفهوم و ی تاريخی است، به ارتقا کیفیت محیط شهری آن کمک نمود. در ادامه با هابافت

 تری از اين موضوع خواهیم رسید.محیط و ارائه چارچوب نظری پژوهش به درک بهتر و دقیق

 

 ی آنهاشاخصو محیط  کیفیتمفهوم 

حال چندپهلو، کیفیت در حالت عادی و واضح ولی درعینو وجهی است، يعنی مفهومی است روشن  کیفیت مفهومی دو

. مجموعه خصوصیات يا صفات شودیبکار برده م هادهياشیاء و پد "درجه کمال"اضح برای وصف به معنای کاماًل و

که در مورد برتری، مشابهت يا فروتری  سازدیمشخص که باعث متمايز کردن يک شیء از اشیای ديگر شده، ما را قادر م

مورد زيبا يا زشت بودن، خوب يا بد  چیزی در مقايسه با چیزی ديگر قضاوت و حکم نمايیم و ازنظر زيباشناختی در

نظر عملکردی در مورد بهتر يا بدتر بودن و کارآمد يا ناکارآمد بودن آن قضاوت نمايیم )رفیعیان، صديقی و  بودن، و از



ه تأثیر ک شودیچیز يا پديده اطالق مگفت کیفیت به آن ويژگی مشخص يک توانیطور خالصه، مبه (.1390 پورمحمدی،

ی کیفیت محیط را از ديدگاه هاشاخصجدول زير (. 1381 )پاکزاد، گذاردیقالنی خاصی بر انسان معاطفی و ع

 (.1)جدول  دينمایمنظران گوناگون بررسی صاحب
 

 ،نظرانصاحبی هادگاهيدی تحلیل کیفیت محیط از هاشاخص -1جدول 

 کیفیت محیط یهاشاخص نظرصاحب

 نظارت و اختیار، کارايی و عدالت ،ی، تناسب، دسترسیسرزندگی، معن لینچ

 بنتلی و ديگران
پذيری، تناسبات بصری، غنای حسی، رنگ محور: نفوذپذيری، گوناگونی، خوانايی، انعطاف

 تعلق

 هويت، تداوم ومحصوريت، کیفیت عرصه همگانی، آسانی حرکت، خوانايی، تطابق و تنوع دتر

 کرمونا
فیت شهر، کیفیت ديدها، کیفیت فرم شهر، کیمحیطی، کیفیت منظر کیفیت پايداری زيست

 فرم ساختمان، کیفیت عرصه همگانی

 جیکوبز و اپلیارد
ها، تخیل و شادی، اصالت و معنا، زندگی سرزندگی، هويت و کنترل، دسترسی به فرصت

 اجتماعی و همگانی، خوداتکايی شهری و محیطی برای همه

 همگانی، ايمنی و امنیت، منظر شهری دسترسی، سخت فضا و نرم فضا، فضای میتوکرمونا

کیفیت محیط از  یهاشاخص

 ppsديدگاه 
 ، اجتماعی بودنهاتیها و فعالدسترسی و بهم پیوستگی، آسايش و منظر، استفاده

 کالبد، فعالیت، تصورات مکان مدل کانتر یهامؤلفه

 1389مأخذ: پورمحمدی، 

 

 

 شناسی پژوهشچارچوب نظری و روش
وجه با ت تاريخی یهابافت در ونقل خصوصاًشده درصدد آن است تا به بررسی ضرورت پايدارسازی حملپژوهش انجام

اجتماعی، در  –وجود اهمیت فرهنگی  ها باخصوص مشکالت دسترسی آناجتماعی و به –به وجود مشکالت کالبدی 

هت ر اين زمینه به نتايج ذيل در ججهت ارتقاء سطح کیفی محیط شهری بپردازد. پس از بررسی ادبیات نظری مرتبط د

 .ايميافته پژوهش دست یهاشاخص و بررسی ارائه
 

 پایدار ونقلحملی هایژگیوشناخت مفاهیم کلیدی و  -2جدول 

 ونقل پايدارمفهوم حمل
ونقل پايدار شهری درواقع حرکت روان وسايل نقلیه، مردم و کاالهاست که حمل

 هزينه و تالش است. نيترط با مطلوبمستلزم آسايش مردم و پايداری محی



ف
اهدا

 

 ونقلهای حملبندیدسترسی به تمام دسته

صرفه بودن به مقرونو  کاهش آلودگی هوا، زباله و سروصدا

افزايش جذابیت و کیفیت محیط  و نیز و کارايی اقتصادی

 شهری

اصول حمل
ونقل پايدار

 

 رویايجاد فضاهای مناسب پیاده -

نقل غیر  و اسب برای حملايجاد محیطی من -

 موتوری

 هزينه و گستردهنقل عمومی کم و حمل -

 مديريت سفر -

 حالت نيترمنيو ا نيترونقل در پاکحمل -

 هایاختالط کاربر -

 هامتراکم سازی ساختمان -

 افزودن امتیازات طبیعی، فرهنگی و ... -

 رویمستقیم کردن مسیرهای پیاده -

 ازیبادوام سازی و پايدارس

يو
ژگ

ی
ها

 پايدارتر باشد = استفاده از خودرو شخصی کاهش يابد 

 کارآمدتر باشد = کوتاه کردن فاصله زمانی

 سواران و دوچرخه هاادهیتر باشد = حمايت از پايمن

ارکان
 

 اقتصادی و مالی = مناسب بودن ساختار و اقدامات زيرساختی

 در جهت ونقلمحیطی = انتخاب اشکال گوناگون حملزيست

 کاهش مصرف انرژی

 ونقلاجتماعی = دسترسی همه افراد به خدمات حمل

 مأخذ: نگارندگان

ونقل پايدار ريزی حملدر برنامه کلیدی یهایژگيو معیارها، به معرفی 2آمده در جدول دستپس از بررسی نتايج به

 (.3: )جدول ميپردازیم
 

 پایدار ونقلحملی زیربرنامهو کلیدی در  مؤثرمعیارهای  -3جدول 

 ونقل پایدارریزی حملمعیارهای مؤثر در برنامه

 پايداری

 کارآمدی

 هزينه پايین

 ايمنی افراد

 دسترسی

 پیاده مداری

 ونقل عمومیاستفاده از دوچرخه و حمل

 کاهش آلودگی هوا، صدا

 ارتقاء کیفیت محیطی

 هایاختالط کاربر

 متراکم سازی
 

 مأخذ: نگارندگان
 

، معرفی 1کیفیت محیطی مناسب جهت بررسی در اين پژوهش با توجه به جدول  یهابعدی الزم است تا شاخصدر گام 

 (4گردد: )جدول 
 

 ی کیفیت محیطیهاشاخصارائه  -4جدول 

 کیفیت محیطی یهاشاخص. 

 سرزندگی

 دسترسی

 کارايی و عدالت

 غنای حسی و هويت

 محیطیکیفیت پايداری زيست

 کیفیت ديد و منظر

 عامالت اجتماعیت

 ايمنی و امنیت

 مأخذ: نگارندگان



 

یت کیف یهاونقل پايدار و نیز ارائه شاخصريزی حملمؤثر در برنامهو  کلیدیمعیارهای و  هایژگيپس از معرفی و

ونقل پايدار در جهت ارتقاء های دودويی طراحی شهری، به ارزيابی کیفی اصول حمللیستمحیطی، با استفاده از چک

 (.5)جدول  یت محیط شهری خواهیم پرداختکیف



 هریی طراحی شهاستیلپایدار با استفاده از چک  ونقلحملی کیفیت محیطی و اصول هاشاخصارزیابی کیفی  -5 جدول

 ونقل پايداراصول حمل

ی
پايدار

ی 
کارآمد

هزينه پايین 
ايمنی افراد 
 

دسترسی
ی 

پیاده مدار
 

دوچرخه
ی و حمل

سوار
ونقل عمومی

 

ش آ
کاه

لودگی هوا و صدا
 

ت محیطی
ارتقاء کیفی

 

اختالط کاربر
ی

ها
 

ی
متراکم ساز

 

 شاخص کیفیت محیطی

            سرزندگی

            دسترسی

            کارايی و عدالت

            غنای حسی و هويت

کیفیت پايداری 

 محیطیزيست

           

            کیفیت ديد و منظر

            امالت اجتماعیتع

            ايمنی و امنیت

  

 مأخذ: نگارندگان()

 

کیفیت محیط شهری و اصول  یهاو تبیین ارتباط بین شاخص (5جدول )شده در لیست ارائهبا توجه به چک

 %13سته و حدود نسبتاً واب %19ها وابسته، از ارتباطات دودويی شاخص %68که حدود  شودیونقل پايدار، مشخص محمل

 .گرددیونقل منجر به ارتقاء کیفیت محیط شهری مکه پايدارسازی حمل دهدی. اين ارزيابی کیفی، نشان مباشدیتفاوت مبی

 

 بررسی مطالعه موردی 
ونقل، در مرکز تاريخی فرايبورگ و بیان قبل از ورود به بحث مطالعه موردی، به بررسی تجربه موفق پايدارسازی حمل

تطبیقی با نمونه بارز فرايبورگ، اقدامات  -صورت گرفته در آن خواهیم پرداخت؛ تا بتوان با نگاهی تحلیلی اصول

قل به ناين بخش  به توضیح است تمامی مطالب الزم ونقل در مرکز شهر تاريخی مشهد را بررسی نمود.پايدارسازی حمل

 .باشدیم(. Buehler & et al, 2012و ) (Vision of City Freiburg, 2013( ،)Pucher, 2011&Buehler)مضمون از 

 

تهوابس نسبتاً وابسته تفاوتیب   



 آلمان -2تاریخی فرایبورگ ونقل در مرکزبررسی تجربه موفق پایدارسازی حمل

، نيتریزندگقابل  عنوان يکی ازبه المللیدر سطح بینو  شودیمآلمان نامیده  "سرمايه اکولوژيک" غالباً فرايبورگ شهر

 جوايز متعددی را برای فرايبورگ ،1993شده است. از سال  شناخته سطح جهانی در و کودک پسند شهرهای پايدار

 ،ترافیک سازیآرام سازوکارهای سواری،دوچرخه روی وپیاده ارتقاء سطح ونقل پايدار،ريزی حملبرنامه مديريت خود در

 تنهااری دريافت کرده است. نهو پايد حفاظت از طبیعت،، انرژی تجديد پذير، توسعه کاربری مختلط با مقیاس انسانی

در  فرايبورگ ريزی، بلکه در برنامهشهر تاريخی و سرزندگی آن کاربری مختلط روی،توانايی پیاده، و افزايش زيبايی حفظ

 انیانس توسعه کاربری مختلط با مقیاس ترافیک و سازیآرام، ونقل عمومیحمل، سواریدوچرخه سال گذشته؛ 40طول 

 ده است. شتأکید  "ی کوتاههامسافت با شهر"برای ايجاد 

( منطقه عابر پیاده در سراسرفرش سنگفرايبورگ ) "شهر فرش" يادگیری جزئیاتی مانند به شهرها در سراسر جهان

ای بر اصولی ؛ايجاد ارتباط یهااستیسو  ونقل عمومیحمل طراحیآن؛  دوچرخه و خدمات ريزی شبکهبرنامه .پردازندیم

 .باشدیم ی شهری جديدهامحله توسعه

 هاساختمان تنها تعداد کمی از. نابود شد در يک حمله هوايی شهر فرايبورگ ی بسیاری ازهاقسمت 1944در سال 

 یهاابانیخطرح  شهر در تصمیم به بازسازی پس از جنگ، .نخورده مانددست، خوشبختانه، کلیسای جامع باقی ماند.

 مقیاس تا حد امکان، به حفظ هاساختمان نامنظم گرفته شد و برای بازسازیو  ی تنگهاکوچه حفظو  وسطايیقرون

که بسیاری شهرهای اروپايی، ازآنجايی برای فرايبورگ تصمیم در اين راه، شهر قديمی پرداختند. احساس وسطی وقرون

ه اتومبیل را انتخاب کرد دادنبرای جای  هاابانیخو مستقیم نمودن  گسترش مدرن، ريزیمفاهیم برنامه به دنبال هاآناز 

  .بودند، غیرمعمول بود

 تغییر داد. تالش برای حفظ ی بلندهاساختمان با از شهرهای آلمان را بسیاری چهره ،60از دهه  اقتصادی رونق

 و افزايش جمعیت برای حفظ وسیعی برنامه، 60دهه  داد. در پايان مدرنیسم نگرش تاريخی شهر، جای خود را به احساس

 شهر آغاز شد. کونی درمس

 

 منطقه مخصوص عابران پیاده توسعه
 1949 ترافیک بود. بر اين اساس در اوايل مرکز شهر به روی برای بستن شهرهای آلمان يکی از اولین شهر فرايبورگ

ظور تا ناما برای اين م ممنوع شد. خیابان اصلی خريد نیز، خارج و تردد خودرو در جانبی کوچک پنج خیابان اتومبیل از

ام شهر انج برای آينده اهداف و اولويت دقیق ارزيابی بسیار مرکز شهر، در اطراف ساخت يک جاده حلقوی، با 1971 سال

 شد.

مراکز  حومه شهر بودند، در حال حرکت به هاخانواده، 60در دهه  بسیاری از شهرهای ديگر همانند، در فرايبورگ

 ایتهديدی برو  شده بود،تبديل يک مشکل عمدهبه  در مرکز شهر ترافیکو  توسعه داده شد، حاشیه در سراسر خريد

                                                           
2. Freiburg 



 همرکز شهر را داشتند بود. بر اين اساس؛ تصمیم گرفته شد ک، و يا بازديد از برای کسانی که در آن زندگی کیفیت زندگی؛

قابل  ايدب شهر ن موضوع کهو بر اي "از مرکز شهر گرفته شود الوقوعقريب بايد جلوی کاهش جمعیت ، وتالش کردبايد  "

رهنگی ف اهمیت تاريخی و توسعه يافت. ی آموزشیهاکارگاهو  مسکونی، باشد، توافق شد. تسهیالت برای جامعه زندگی

تمرکز م مرکز شهر منظور ايجادبه ،خیابان و فرايبورگ بازار در عملکرد شامل بهبود اين اهداف به آن بازگردانده شد. شهر

 بازديد و يا ،کردیمکار  ،کردیمزندگی  برای هرکسی که کیفیت زندگی، و بهبود در منطقه وکارو کسب با حیات اقتصادی

صمیم ت رايگان تبديل شود. فرايبورگ محل تردد به يک اين مرکز بايد . تصمیم گرفته شد کهبود بردیماز شهر لذت 

 جلسات، تبادلیل تشک بايد اين منطقه را برای شويق کند.را ت زندگی اجتماعی تفريح کردن و بايد؛ گرفت، منطقه عابر پیاده

نظیماتی ت بر اين اساس، قلب شهر بايد. است زندگی شهرمثابه که به و تعامالت اجتماعی افراد ارائه کند؛ چرا هادهيا ،نظرات

برای  1972در سال  رشورای شه گیریتصمیم راه را برای هاتياولوو  مهم از اهداف اين تعريف .ارائه دهد ايده آل را

 مورد نوبشمال به ج مسیر اصلی ترافیک عنوانبه اين خیابان تا آن زمان،. آماده کرد ترافیک ه رویب خیابان اصلی بستن

 طراحی مجدد، پس از 1973در سال  نهايت، . درشدیمجا در آن جابه خودرو در روز 22،000و  گرفتیماستفاده قرار 

ه روی ب مرکز شهر ،ی فرعیهاابانیخ در تمام باًيتقر ی اصلی وهاابانیختمام  فرش کردنگتجديد سن و بسیار مقدماتی

 شد. خودروها بسته

ن اي همیشه طرفدار شهروندان بیشتربود.  شده در نظر گرفته 1972برای مرکز شهر پیاده مدار شده در سال  آزمايشی

نظر اتفاق کهوقتی ."آزمايش"  در 1986سال  که درف بودند. تا اينآن مخال وکار باکسب یهاگروهبرخی از  بودند، اما ايده

ی تجديد ی طبیعهاسنگبا  ،هاقسمتدر بیشتر  ،هاابانیخرسیدند. به نتیجه نهايی  منطقه عابر پیاده پديد آمد به نفع

که  ،و کیوسک ترينوي مانند تجاری، عناصر نصب شد. اشیاء هنریو  هاالمپ، صندلینما، ، آبدرختان شد. فرشسنگ

ای به تجديد ويژه توجه بسیاربه  شد. اين شهر ايجاد در ديگر شهرها نیز 60در طول دهه  مناطق عابر پیاده رايج بوددر 

-سنگ طبیعی فرشو سنگ حذف شدند، هاابانیختمام  سنگ و آسفالت از پرداخت. هاو میدان هاابانیخ فرش کردن

 دون استثناب باً يتقر ،راين از رودخانه ريزهسنگ و سنگ سماق قرمز، گرانیت، وسفیدسیاهبازالت  مايل به قرمز، کوارتزيت

کار  يکاين. شدیمی قشهر تل " فرش" عنوانکف شهر به استفاده قرار گرفت. درواقع، مورد وسطی شهر قرون در مرکز

 ار باک سنتی توسط صنعتگران ،وکارکسب فرهنگی وتاريخی،  نمادهای ،گل طراحی خصوصیات هندسی و ؛است هنری

سی ح تحريک ،هاابانیخ هر يک از فردشخصیت منحصربه برو  اجرا ی گوناگونهاکيیموزا، سنگريزه و ی رنگیهاسنگ

 (.2شکل ) کردیمتخیلی تأکید  درنگ وبی پردازیو خیال از تاريخ

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 روی ه پیادهی مرکز فرایبورگ و توسعهاابانیختجدید فرش نمودن  -2شکل 

 (Vision,2013 of City Freiburg مأخذ:)

 ونقلریزی حملبرنامه
تر ساخت. بسیار جذاب اتوبوس تراموا و توسط ونقل عمومی راحمل، وسايل نقلیه خصوصی شهر به روی مرکز بسته شدن

عنوان بها و ترامو شودیم اجرا، وسايل نقلیه خصوصی ناشی از ریتأخبدون  اصلی خريد و از طريق خیابان تراموا سیستم

به  ونقل عمومیحمل شروع به استفاده از، بیشتر مردم نيبنابرا مؤثرتری است. بسیار قادر به اجرای، رویپیاده از اینتیجه

بهبود  اده،استف مرکز شهر ببرد، نمودند و درنتیجه اين افزايش راحتی در سراسرسرعت و بهبه را هاآن تواندیم دلیل آنکه

ا استفاده ب ترافیک موتوری باهدف کاهش ونقلحملريزی ، برنامهمسیرها پديد آمد. در فرايبورگ و گسترش خدمات شتربی

اين  بود. هدف "ی کوتاههامسافتبا  شهر" برای رسیدن به يک ونقلحمل ريزیشهری و برنامه سازی توسعهيکپارچه از

روی، ، پیادهونقلحمل پايدار تر وسالم یهاحالت تفاده ازاس با افزايش خودرو منظور کاهش ترافیکبه است که

 در برخی شرايطنیز  خودرو استفاده از شده است کهمشخص کهدرحالی ونقل عمومی عمل شودحمل سواری ودوچرخه

 شود. یمتنظنیز  و دوستدار شهر زيستسازگار با محیط ایدر شیوه با دقتاين مهم،  ستيبایم، بر اين اساس الزم است

 :سالم و پايدار استفاده کردند ونقلحمل حالت برای تشويق مکانیزم از پنج ونقلحمل انريزبرنامه

 ؛ونقل عمومیحمل گسترش شبکه 

 ؛ترافیک محدوديت 

 فردی؛ وسیله نقلیه موتوری ترافیک هدايت 

 پارکینگ؛ مديريت فضای  

 سواری.دوچرخه توسعه 

عرفی م "شهری زيستحفاظت از محیط طبلی" توسعه و عمومی محلی لونقبرای حمل فلسفه جديدی 1984در سال 

شده ارائه برای همه افراد تخفیف %25 بود، و در آن و تراموا هااتوبوس تمام استفاده درقابل ماهانه، فصلی طبلی اينشد. 

 تراموا ،2012در سال پذير شد. امکان تجهیزات جديد و تراموا خطوط، افزايش يافت تعداد مسافران کههنگامی بود.

راف ی اطهامحله گوناگون در مقصد به هشت منطقه عابر پیاده در قلباصلی از خیابان کیلومتر(  30) یمايل 19 گسترش

را ارائه  ونقل عمومیحمل از کاربران %70و حمل  ساعات ازدحام دقیقه در 5/7در هر  طور منظمبه خدماتیپیدا کرد و 

 راهنمايی و متوسطه مدارس ابتدايی، در پارکینگ دوچرخه دوچرخه وجود دارد. پارکینگ 50، ادهمنطقه عابر پی در .کردیم



 آهنراه تراموا، در ی اطرافهامحله در دوچرخه ايمن پارکینگ شده است. ارائه دانشگاه یهاساختمانتمام  و همچنین در

شده  تهساخ بزرگ دوچرخه ايستگاه سه اصلی، آهندر ايستگاه راه شده است.ارائه محافظ با سقف محلی اغلب و اتوبوس

فرايبورگ موجود است. نقل به مضمون از  در طول اجاره خدمات تعمیر و نگهداری و، پارکینگ دوچرخه ارائه است،

Vision of City Freiburg, 2013) ( 

(Pucher & Buehler, 2011) ( وBuehler & et al, 2012.) 

 :باشدیبه شرح ذيل م ،فدرال در آلمان ونقل پايداربر حملمبتنی  یهااستیسطورکلی به

  ماشین از استفاده ترو مقررات گران مالیات 

  ونقل عمومیحمل وسواری ، دوچرخهرویبرای پیاده بیشتر بودجه 

  سطوح دولتی دارد همکاری بین است و نیاز به سختگیرانه تر استفاده از زمین ريزیبرنامه 

  در سطح فدرال ونقل ملیاستفاده از زمین و حمل یهابرنامه از طريق استراتژيک رهبری 

  یدر سطح محل و اجرا خاص یهااستیس (Buehler & et al, 2012.) 

ل جدو): شودیونقل و کاربری زمین اخیر در فرايبورگ شامل موارد زير محمل یهااهداف مکمل در بیشترين طرحو 

6) 

 

 

 در فرایبورگ ونقلحملربری زمین و ی کازیربرنامهاهداف  -6جدول 

 ونقلریزی حملاهداف برنامه ریزی کاربری زمیناهداف برنامه

 بهبود کیفیت زندگی

 های کوتاهايجاد شهری بافاصله

 عنوان مرکز منطقهفرايبورگ جديد به

 عنوان حوزه تاريخیحفظ مرکز شهر به

 رساندن سفر با خودرو شخصی حداقلبه 

 ديگر یهاوهیا خودرو شخصی به شتغییر دادن سفر ب

 رساندن اثرات مضر خودرو شخصی حداقلبه 

 

 Buehler & et al, 2012مأخذ: 

 

 بررسی مرکز تاریخی شهر مشهد
 میراث اين که سال است 1000از  بیش شهر اين. است "ايران مردم فرهنگی و معنوی میراث" درستیبه مقدس مشهد

اين شهر تاريخی و با هويت، در فاصله  .است کرده خلق خود پرماجرای دگیزن طول در را فرهنگی و معنوی عظیم

 شده است. شهر ايران شناختهعنوان دومین کالنکیلومتری شهر تهران قرار داشته و به 900

ی تاريخی ايران است. تأکید بر اين بافت از اين ديدگاه موردتوجه هابافتای اصیل از بافت مرکزی شهر مشهد نمونه

حرم مطهر امام رضا )ع( که درواقع سند هويت  خصوصاًی نهفته میراثی و فرهنگی متعددی هاارزشارگرفته است که قر



ونقل وجود مشکالت متعددی از قبیل دسترسی، حملو توجه به تاريخی بودن بافت  باو اصالت ماست در آن وجود دارد. 

مطهر امام رضا)ع( )منطقه ثامن(، باهدف اصلی تعديل فشار و نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم  طرح و... و ترافیک

 .باشدیدارای وجوه و کارکردهای فراوانی م اين طرحگرفته است.  پیرامونی حرم مطهر شکل کنترل تراکم فزاينده در بافت

بر تعريض  عالوه ،مجری سازمان محدوده، ترافیکی بار کاهش طرح و باهدف تسهیل عبور و مرور و اجرای راستای در

 نسبت به احداث چهار خیابان )طبرسی، نواب صفوی، شیرازی، امام رضا( چهار خیابان اصلی موجود منتهی به حرم مطهر

قدام ا شودیمکه در ادامه بدان اشاره  هااستیسدر کنار ساير شعاعی جديد و يک حلقه مبدل مشهور به شارستان رضوی 

، به شناخت سازمان فضايی بافت پیرامون حرم مطهر و نیز 4و  3شکل  .(1385)مهندسین مشاور طاش،  ده است.نمو

 .پردازدیم محدودهالگوی نظام حرکت و دسترسی مصوب طرح نوسازی و بهسازی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی اجمالی اقدامات صورت پذیرفته در محدوده طرح نوسازی 

 و ارتقاء کیفیت محیط و بهسازی

ی میدانی هایبررسو نیز  (1385)دی و مطالعه طرح نوسازی و بهسازی مهندسین مشاور طاش ی اسناهایبررسبا توجه به 

ت گرفته اس بررسی قرار در زير مورددر محدوده ونقل پايدار صورت گرفته اقدامات حمل نيترمهمنگارندگان، برخی از 

 (.5)شکل 

 

 

 

  الگوی نظام حرکت و دسترسی -4شکل 

: مهندسین مشاور طاشمأخذ  

 مطهر امام رضا )ع( بافت پیرامون حرمسازمان فضايی  -3شکل 

نگارندگان: مأخذ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 گرفته در محدوده بافت  ونقل پایدار صورتبررسی و تحلیل اقدامات حمل -5شکل 

 مأخذ: نگارندگان() تاریخی

 
 عنوان حوزه تاریخیحفظ مرکز شهر بهغنای حسی و ایجاد هویت در شبکه معابر احداثی جدید و 

)خیابان  خیابان باال طبرسی، رضا، امام هایخیابان مانندبه طرح، محدوده در شعاعی و رضوی شارستان هایخیابان

 هم خیابان پايین و خیابان باال میان اين درباشند. می احداثیهای خیابان نوع از )نواب صفوی( بانخیا پايین و شیرازی(

 هایسال برای و برخوردارند بیشتری قدمت از خیابان زیسا بدنه و معماری سبک لحاظ به هم و احداث زمان لحاظ به

 ساخته محیط از شهروندان عینیت تطابق که داشت جهتو بايد .اندبسته نقش زائران و شهروندان ذهنی تصوير در متمادی

 استخراج پس کرد، خواهد محیطی هويت احراز به توجهیقابل کمک محیط همان از هاآن قبلی ذهنیت با جديد شده

 و جديد فنون کمک به مفاهیم آن کارگیریبه سپس و مذکور هایخیابان سازی بدنه و معماری مفاهیم و اصول و مبانی

مهندسین مشاور ) شود منجر گذشته با پیوند و آشنا محیطی خلق به تواندمی( سازی معاصر) امروزی نیازهای ساسا بر

تواند موجبات غنای حسی و (. توجه مشاورين طرح به احیا تصوير ذهنی افراد در شبکه معابر جديد، می1385 طاش،

 را فراهم نمايد. زائرانايجاد هويت در شهروندان و 

 

 ی تعامالت اجتماعی، سرزندگی، ایمنی و امنیت با اولویت دادن به حرکت پیادههاشاخصبه دستیابی 

وضعیت مقاطع عرضی قبل از اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر، با توجه به مقیاس انسانی 

همچنین نیاز و ايمنی  ( و.)طراحی مبلمان مناسب جهت مکث و تعامالت اجتماعی، زيباسازی محیطی، روشنايی فضا و..

ت های مناسب، و اولويیاستسبا اتخاذ  .ی گوناگون )نابینايان(، طراحی نشده بودهاگروه ( وهایادهپسوار و افراد )دوچرخه

ونقل عمومی همانند تاکسی و تخصیص بخشی از مقطع عرضی خیابان به قرار دادن انسان در مقابل اتومبیل )توسعه حمل

توان اذعان داشت که به یمموارد ذکرشده تا حد مطلوبی رعايت شده و  طراحی محورهای اصلی،( در BRTخطوط 

ی کیفیت محیط؛ نظیر دسترسی، پیاده مداری و مقیاس انسانی، پايداری، انسجام اجتماعی، تعامالت هاشاخصافزايش 



 شده است.باشد، منجر یمونقل پايدار اجتماعی و ايمنی و امنیت که مطابق با اصول حمل

 ختهپردامحدوده عنوان يکی از محورهای اصلی در شکل زير برای نمونه به بررسی مقطع عرضی محور طبرسی، به

 (.7و  6شکل است )شده 
  



 

 

 

 

 

 

 

 مقطع عرضی موجود در بلوار طبرسی بعد از اجرای طرح  -6شکل 

 ()مأخذ: برداشت میدانی نگارندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : نگارندگان(مأخذاقدامات پیاده مداری در بلوار طبرسی )بررسی  -7شکل 

 

 محیطی و افزایش دسترسیدستیابی به کیفیت پایداری زیست

از که اين مورد نیز، نی شودیمعنوان حوزه سکونت دائم و موقت افراد زائر و ساکن شناخته بافت پیرامون حرم مطهر، به

ه ب. در طرح نوسازی و بهسازی پیرامون حرم مطهر، سازمان مجری با ديانمیممشخص  دسترسی افراد راسهولت بیشتر به 

ی به ونقل شخصتبديل حرکت وسايل حمل و ديگر یهاوهیبه شآن تغییر دادن و  رساندن سفر با خودرو شخصی حداقل

يش و افزامحیطی ه و به پايداری زيسترساند حداقلبه را  اثرات مضر خودرو شخصیروی، و تشويق به پیاده عمومی

 تحوالت اتوبوسرانی هایشبکه از برداریبهره نحوه درافراد پیاده، تا حدودی نزديک شده است.  خصوصاًدسترسی 

از آن استفاده  که است هايیحلراه رو، اتوبوس و اتوبوس ويژه هایخیابان ويژه، هایخط. است آمده حاصل چشمگیری

 حیطی شده است.مو موجب باال رفتن سطح کیفیت پايداری زيست

 

طراحی مبلمان مناسب به جهت افزایش فضای مکث و 

عیتقویت تعامالت اجتما  

 

جهت زیبایی استفاده از فالور باکس به 

یروادهیپمحیط پیاده و تشویق به   

 روادهیپزیباسازی جداره 

دیواری یهاینقاشبا   

 استفاده از مبلمان روشنایی به جهت افزایش امنیت محیط

دیواری یهاینقاشبا  روادهیپزیباسازی جداره   

 

به افراد نابینا روادهیپتخصیص بخشی از   
جداسازی مسیر 

 لهیوسبهدوچرخه 

 اختالف سطح



 کیفیت دید و منظر با ایجاد دید مطلوب به حرم مطهر امام رضا )ع( در کریدورهای بصری ایجاد شده

شده است. در مسیر  ی اصلی، ديد بصری مطلوب به سمت حرم مطهر امام رضا )ع( ايجادهایرودوو در محورها 

3تردد خطوط 
BRT د مطلوبی را برای افراد پیاده و يا سواره ايجاد نموده خوبی و ديشده به نیز، کريدورهای بصری ايجاد

فرش نمودن آن موجبات ديد بصری مطلوب برای ی فضايی و سنگهایگشودگاست. همچنین در مسیرهای پیاده با ايجاد 

 شده است. روی فراهمافراد پیاده و نیز تشويق به پیاده

 

 دستیابی به شاخص کارایی و عدالت
ده در جهت ريزی برای افراد پیاضمن اولويت قائل شدن به برنامه ستيبایمه شاخص کارايی و عدالت، منظور دستیابی ببه

منظور هب حلقه شارستان رضویايجاد به  توانیمنیز اقداماتی صورت پذيرد، که در اين خصوص  هاسوارهسهولت دسترسی 

 عنوانهب توانیمدر خصوص شاخص کارايی نیز ی اصلی و نیز سهولت دسترسی اشاره داشت. هاابانیخکاهش ترافیک 

ونقل عمومی ضمن ارتقا سطح کمی و نیز توجه به مسائل کیفیت محیط و مثال به باال رفتن سطح کیفی خدمات حمل

 اشاره نمود.آن شناسی زيبايی

 

 بندیجمع
تخاذ ا .تا شهری برای مردم مياموتوری ساخته هیسال گذشته ما بیشتر شهرهای خود را برای حرکت وسايل نقل 80در 

 ،خصیش تحرک سنتی افزايش تأکید جایدسترسی، بهسطح  افزايش با هدف جديد و عملکردی ريزیبرنامه رويکردهای

 برای اتومبیل در اولويت قرار ريزیها در مقابل برنامهافراد و مکان ريزی برایبرنامهبايد  ديگر عبارتبه دارد. ضرورت

ارزش که در حال حاضر با مشکالت  ی تاريخی و باهابافتو مشکالت دسترسی  مسائل، توجه به . در اين میانگیرد

رو هستند ی هويتی، روبههاارزشدسترسی، در عین برخورداری از  خصوصاًمتعدد در زمینه کالبدی و زيرساختی و 

یات جهانی موفق )مرکز تاريخی بررسی تجرب در اين زمینه مورد بازبینی قرار گیرند. ستيبایمو  ابديیمضرورت 

ی تاريخی و هويت مند هابافتونقل پايدار در ی داخلی )مرکز تاريخی مشهد( در استفاده از حملهانمونه ( وفرايبورگ

ول شود. توجه به اص هابافتگونه از ی کیفیت محیط شهری اينهاشاخصموجب ارتقای سطح  تواندیمکه  انددادهنشان 

ت عنوان راهکارهای افزايش کیفیبهتوان میی داخلی، هاپروژهموفقیت نمودن ضمن ارزيابی را، شده  رفتهو اقدامات بکار گ

 (.7جدول نمود )ی تاريخی و کهن پیشنهاد هابافت خصوصاً ،هابافتمحیط در تمامی 

 

                                                           
3. Bus Rapid Transit 



 ی داخلی و خارجیهانمونهونقل پایدار در ی حملهااستیسمقایسه اقدامات و  -7جدول 

ی هاشاخص ارتقا

 کیفیت محیط
 ونقل پايدار در مرکز تاريخی فرايبورگاقدامات حمل ونقل پايدار در مرکز تاريخی مشهداقدامات حمل

سرزندگی و 

تعامالت 

 اجتماعی

 تجاری مناطق يجادروی از طريق اتشويق به پیاده 

 اصلی مسیرهای يجاد، ابازار و ژهاپاسا ،هاپیاده ويژه

ها و پیاده برای دلنشین و راحت کوتاه،، امن پیوسته،

 شبکه به همگانی نقلیه وسايل هایايستگاه اتصال

 رویپیاده

 طراحی فضاهای مکث و افزايش تعامالت اجتماعی 

  منظور تشويق به پیادهی فضايی بههایگشودگايجاد 

 افزايش سرزندگی محیط تاًينهامداری و 

 ونقلحمل وسواری ، دوچرخهرویبرای پیاده بیشتر بودجه 

 عمومی

 تفريح کردن وزندگی  بايد؛ منطقه عابر پیاده"ترويج شعار

 "را تشويق کند اجتماعی

 انسانی توسعه کاربری مختلط با مقیاس 

کیفیت پايداری 

 محیطیزيست

 ونقل شخصی به عمومیتبديل حرکت وسايل حمل 

 ريزی برای پیادهروی و برنامهتوسعه پیاده 

  شخصی رساندن سفر با خودرو حداقلبه 

 ديگر یهاوهیتغییر دادن سفر با خودرو شخصی به ش 

  رساندن اثرات مضر خودرو شخصی حداقلبه 

 زيست شهریحفاظت از محیط طبلی 

 ونقلحمل وسواری ، دوچرخهرویبرای پیاده بیشتر بودجه 

 عمومی

 و  زيستسازگار با محیط ایاستفاده از خودرو در شیوه

 دوستدار شهر

افزايش دسترسی 
اده و سواره، با )پی

 اولويت پیاده(

 ونقل عمومی مانند گسترش کمی و کیفی شبکه حمل
BRT 

  ی اصلی با انجام اقدامات محورهاکاهش بار ترافیکی
ايجاد محدوده طرح " مدت و بلندمدت نظیرکوتاه

و انتقال حجم ترافیک به حلقه شارستان و ساير  "ترافیک
 حسطی غیر همهاتقاطعاقدامات نظیر ايجاد 

 مديريت فضای پارکینگ 

  های کوتاهفاصله ايجاد شهری با"ترويج شعار" 

 ونقل عمومی؛ تراموا و اتوبوسگسترش شبکه حمل 

 محدوديت ترافیک 

 هدايت ترافیک وسیله نقلیه موتوری فردی 

 مديريت فضای پارکینگ 

کیفیت ديد و 
 منظر

  به حرم مطهرکیفیت ديد و منظر با ايجاد ديد مطلوب 
ع( در کريدورهای بصری ايجادشده در امام رضا )

 محورهای اصلی

  ی طراحی شهری در معابر اصلیهاپروژهتعريف 

 پوش معابر با خصوصیات هندسی وتجديد فرش کردن کف 
 صنعتگران توسط فرهنگی،تاريخی،  نمادهای ،گل طراحی

سی ح کار که ضمن افزايش کیفیت ديد و منظر، تحريک سنتی
. دکریمتخیلی را تأکید  درنگ وبی پردازیو خیال از تاريخ

 ("فرش شهر")

غنای حسی و 
 هويت

  شدهساخته محیط از شهروندان عینیت تطابقتوجه به 

کارگیری مفاهیم گذشته و به هاآن قبلی ذهنیت با جديد
 و امروزی نیازهای اساس بر و جديد فنون کمک به

 گذشته با پیوند و آشنا محیطی خلق

 بهبود کیفیت زندگی 
 با الهام از اصول  عنوان حوزه تاريخیظ مرکز شهر بهحف

 گذشته

 تاريخی نمادهای حسی از تاريخ با طراحی تحريک 



 ايمنی و امنیت

 آرام یهاحرکت سريع به یهاتبديل حرکت 

  طراحی مبلمان مناسب جهت فضای مکث و تعامالت
 اجتماعی، زيباسازی محیطی، روشنايی فضا

 سواریگسترش شبکه دوچرخه 

 سواریدوچرخه عهتوس 
 ونقلحمل وسواری ، دوچرخهرویبرای پیاده بیشتر بودجه 

 عمومی

 درختان منطقه مخصوص عابران پیاده و ايجاد توسعه ،
 تجاری عناصر و نیز اشیاء هنریو  هاالمپ، صندلینما، آب

 کارايی و عدالت

  منظور کاهش ترافیک به حلقه شارستان رضویايجاد
ريزی برای سواره در عین امه)برن ی اصلیهاابانیخ

 اولويت قرار دادن پیاده(

  ضمن توجه به کمیت، کیفیت و کارايی نیز در اقدامات
 صورت گرفته، لحاظ شده است

 مرکز شهر پس از  در اطراف ساخت يک جاده حلقوی
ر منظوی اصلی و جانبی مرکز شهر بههاابانیخخروج ماشین از 
 دسترسی سواره

 بران پیادهمنطقه مخصوص عا توسعه 
 ماشیناز  استفاده ترو مقررات گران مالیات 

 مأخذ: نگارندگان
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