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و  مطالعــات  مرکــز  همــکاران  تمامــی  صمیمانــه  همــکاری  از  تشــکر  بــا 
برنامه ریــزی شــهر تهــران و مدیریــت مطالعــات و برنامه  ریــزی امــور مناطــق
و نیــز حمایت   هــای بی دریــغ  دکتــر پورســیدآقایی در تدویــن و انتشــار ایــن گــزارش.
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سخن نخست

بــر اســاس تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی، شــهر ســالم، شــهری اســت کــه بــه طــور مــداوم در راســتای 
ــه و  ــکاری چندجانب ــعه هم ــی، توس ــدی، اجتماع ــاد کالب ــت، ابع ــداری محیط زیس ــرفت پای ــاد و پیش ایج
ــه نحــوی کــه مــردم را قــادر ســازد از یکدیگــر در اجــرای تمامــی کارکردهــای  مشــارکت تــالش می کنــد ب
ــن  ــدی در ای ــد. هــدف و موضــوع کلی ــت کنن ــه خــود، حمای ــوان نهفت ــر ت ــای تحقــق حداکث زندگــی و ارتق
ــت  ــالمت در ارکان مدیری ــت و س ــای بهداش ــتانداردها و ارزیابی ه ــت اس ــان از رعای ــب اطمین ــرد، کس رویک
شــهری، طراحــی شــهری و شهرســازی اســت. شــهر ســالم قطعــاً، امــکان حضــور و بهره گیــری همــه اقشــار 
ــب زندگــی شــهری و شــاخص های بهداشــتی،  ــن شــهری، همــه جوان ــی آورد. چنی ــر فراهــم م ــردم را بهت م

ــرد. ــر می گی ــادی را در نظ ــی - نه ــادی و فرهنگ ــی – اقتص ــت محیطی و اجتماع زیس
 در ایــن میــان خیابــان بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن عرصه هــای عمومــی شــهر بــا ایجــاد محیطــی امــن، 
نقــش بســزایی در فعالیــت و تحــرک شــهروندان داشــته و از ایــن رو بــر ســالمت جســم و روان آنــان تأثیرگــذار 
اســت. خودرومحــوری مهمتریــن چالــش امــروز کالنشــهر تهــران اســت. ایــن موضــوع بــه کــرات توســط مــردم 
تهــران، تحــت عنــوان ترافیــک و آلودگــی هــوا بــه عنــوان دو چالــش عمــده شــهر تهــران در نظرســنجی ها 
ــی کــه  ــا و اقدامات ــون عمــده پروژه ه ــه شــده اســت. متأســفانه تاکن ــا از مســئولین، مطالب ــع آنه اعــالم و رف
ــا  ــه تنه ــوده اســت. ن ــودرو محــوری ب ــج خ ــتای تروی ــواره در راس ــده اســت، هم ــام ش ــران انج ــهر ته در ش
ــزه  ــض شــهر، انگی ــا و خیابان هــای عری ــا، زیرگذره ــدارد، بلکــه پل ه ــاده ن ــران پی ــرای عاب ــی ب شــهر جذابیت
مــردم بــرای اســتفاده از خــودروی شــخصی را افزایــش می دهنــد. در ســال 1396و بــا آغــاز بــه کار شــورای 
اســالمی شــهر تهــران )دوره پنجــم( کمیتــه جدیــدی در کمیســیون عمــران و حمل ونقــل شــورای اســالمی 
ــد.  ــکیل ش ــا TOD تش ــی« ی ــل عموم ــر حمل ونق ــی ب ــعه مبتن ــه توس ــوان »کمیت ــت عن ــران، تح ــهر ته ش
متعاقــب آن نیــز، کمیتــه متناظــری در معاونــت حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران، بــا عنــوان »کمیتــه 
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ــن  ــد. ریاســت ای ــی« تشــکیل گردی ــل عموم ــر حمل ونق ــی ب ــری و اجــرای سیاســت های توســعه مبتن پیگی
ــک  ــران اســت.TOD ی ــل و ترافیــک شــهرداری ته ــاون شــهردار و رئیــس ســازمان حمل ونق ــا مع ــه ب کمیت
مجموعــه اصالحــات شــهری اســت کــه باعــث می شــود متــرو یــا هــر سیســتم حمل ونقــل عمومــی شــهری، 
ــاده  ــران پی ــه عاب ــرد و ب ــا پــس می گی ــد و خیابان هــای شــهر را از خودروه ــه کار آی ــان بیشــتری ب ــا راندم ب
ــش  ــن دان ــرد، تدوی ــن رویک ــا ای ــد. ب ــان محور« می کن ــهر را »انس ــد و ش ــل می ده ــواران تحوی و دوچرخه س
  TFL1شــهری بــا عنــوان خیابــان ســالم ضــرورت یافــت. ایــن دانش شــهر، ترجمــه یکــی از انتشــارات مصــور
ــل  ــزرگ حمل ونق ــع ب ــک مرج ــت. TFL ی ــوان Guide to the Healthy Streets Indicators اس ــا عن ب
ــن مرجــع در  ــق اهــداف شــهردار )صــادق خــان( می باشــد. ای ــه مســئول تحق ــدن اســت ک یکپارچــه در لن
ــرای همــه  ــدگاه شــهردار “شــهری ب ــه تحقــق دی ــدن نقــش اساســی داشــته و ب شــکل گیری زندگــی در لن
لندنی هــا” کمــک می کنــد و متعهــد بــه ایجــاد شــهری عادالنــه، ســبز، ســالم و مرفه تــر اســت. هدفگــذاری 
شــهردارلندن تــا ســال 2041 ایــن اســت کــه 80 درصــد از کل ســفرها بــه پیــاده، دوچرخــه یــا اســتفاده از 

ــد.  ــی اختصــاص یاب ــل عموم وســایل حمل ونق
ــی  ــه معرف ــا ب ــوده اســت ت ــر آن ب ــدن، ســعی ب ــه لن ــری از نمون ــا بهره گی ــش شــهر ب ــن دان ــن ای در تدوی
رویکردهــا و شــاخص های خیابــان ســالم پرداختــه شــود. تــا از ایــن طریــق مدیــران شــهری، بتواننــد ارزیابــی 
در خصــوص خیابان هــای شــهری داشــته و آنهــا را بــه لحــاظ میــزان ســالم بــودن دســته بندی نماینــد. امیــد 
اســت، ایــن دانــش شــهر بــا طــرح ســؤاالتی در خصــوص هــر یــک از شــاخص ها، راهنمــای مناســبی بــرای 

مدیــران شــهری در جهــت دســتیابی بــه خیابــان ســالم باشــد.

 محمدحسینبوچانی
رئیسمرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران

1. )Transport for London(
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مقدمه

با  از دیگران، لوسی ساندرز،  باید به معرفی شاخص های خیابان سالم پرداخته شود. پیش  به عنوان مقدمه 
تحقیق روی تأثیرات سالم حمل و نقل، مکان های عمومی و برنامه ریزی شهری، رویکرد خیابان سالم را توسعه داده 
است. به نظر می رسد موارد الزم برای ایجاد فضای عمومی پرنشاط که تأمین کنندۀ سالمت مردم باشد، همان 
مواردی است که برای ایجاد فضای اجتماعی و اقتصادی پرتحرک و محیط  زیست پایدار مورد نیاز است. در ادامه 
و پس از معرفی اجمالی این شاخص های ده گانه، با تدوین مجموعه سؤال ها و زیرشاخص هایی برای هر یک از 
شاخص های اصلی، کمک خواهیم کرد تا کارشناسان و مدیران شهری قادر به شناخت بهتری از اجرا و اثربخشی 

اعمال سیاست های مربوط به شهر سالم در شهر و منطقۀ تحت نظارت خود باشند.
 

10 
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های خیابان سالم پرداخته شود. پیش از دیگران، به معرفی شاخص بایدبه عنوان مقدمه 
ریزی های عمومی و برنامه، مکاننقلوات سالم حملتأثیر روی ق، با تحقیلوسی ساندرز

د الزم برای ایجاد رسد مواربه نظر می .ه استشهری، رویکرد خیابان سالم را توسعه داد
همان مواردی است که برای سالمت مردم باشد،  ۀکنندمینأکه تنشاط فضای عمومی پر

در ادامه  نیاز است. مورد زیست پایدار ایجاد فضای اجتماعی و اقتصادی پرتحرک و محیط
و  هاالؤسگانه، با تدوین مجموعه های دهو پس از معرفی اجمالی این شاخص

تا کارشناسان و د کرهای اصلی، کمک خواهیم هایی برای هر یک از شاخصشاخصزیر
های مربوط به مدیران شهری قادر به شناخت بهتری از اجرا و اثربخشی اعمال سیاست

 تحت نظارت خود باشند. ۀمنطقشهر سالم در شهر و 
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 شاخص برای خیابان سالم معرفی اجمالی دهـ 
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خیابان برای هر کس خوشایند باشد
خیابان باید مکان خوشایندی برای هر کسی که می خواهد پیاده روی کند یا وقت خود را با دوستانش سپری 
برای حفظ  با دیگران  اجتماعی  روابط  و  فیزیکی  فعالیت های  به واسطۀ داشتن  امر  این  باشد که رعایت  کند، 
سالمت خودمان میسر می شود و این عاملی است که مکان های ما را پرنشاط و جامعۀ ما را قوی نگه خواهد 
داشت. بهترین آزمایش برای اینکه بدانیم خیابان ما درست ساخته شده است، این است که ببینیم آیا بچه ها، 

سالمندان و افراد معلول از فضای این خیابان لذت می برند یا نه؟
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 برای هر کس خوشایند باشدخیابان 
خیابان باید مکان خوشایندی برای هر کسی که 

روی کند یا وقت خود را با خواهد پیادهمی
سپری کند، باشد که رعایت این امر به  شدوستان
های فیزیکی و روابط داشتن فعالیت ۀواسط

اجتماعی با دیگران برای حفظ سالمت خودمان 
ما های شود و این عاملی است که مکانمیسر می

ی نگه خواهد داشت. ما را قو ۀجامعرا پرنشاط و 
ما  برای اینکه بدانیم خیابانبهترین آزمایش 

ببینیم آیا است که  این ،درست ساخته شده است
ها، سالمندان و افراد معلول از فضای این بچه

 برند یا نه؟خیابان لذت می

 کنندسواری را انتخاب میدوچرخهمردم پیاده رفتن یا 
منظم  ۀبرنامهمه برای زندگی روزمره خود نیازمند 

برای ایجاد این برنامه ترین روش مؤثر هستیم که
برای انجام سفرهای کوتاه و بلند، انتخاب بین پیاده 

 ۀنقلی ۀوسیلو یا استفاده از  سواریدوچرخه رفتن یا
 سواریدوچرخه و رویپیاده عمومی است. اگر

پیاده ها آن ،برای مردم باشد ترین امکانجذاب
 .را انتخاب خواهند کرد سواریدوچرخه رفتن یا

 

 

مردم پیاده رفتن یا دوچرخه سواری را انتخاب می کنند
همه برای زندگی روزمره خود نیازمند برنامۀ منظم هستیم که مؤثرترین روش برای ایجاد این برنامه برای انجام 
سفرهای کوتاه و بلند، انتخاب بین پیاده رفتن یا دوچرخه سواری و یا استفاده از وسیلۀ نقلیۀ عمومی است. اگر پیاده روی 

و دوچرخه سواری جذاب ترین امکان برای مردم باشد، آن ها پیاده رفتن یا دوچرخه سواری را انتخاب خواهند کرد.
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مردم باید احساس آرامش کنند

زمانی که فضای خیابان کثیف، آلوده و پرسروصدا باشد، احساس امنیت نداشته باشیم، فضای کافی نداشته 
باشیم، مطمئن نباشیم که به کجا می رویم و به راحتی نتوانیم جایی که دوست داریم برویم را پیدا کنیم، در این 
صورت جو خیابان ما را مضطرب و آشفته خواهد کرد. همۀ این عوامل برای خوشایند و جذاب کردن خیابان برای 

پیاده روی، دوچرخه سواری و سپری کردن اوقات اهمیت زیادی دارند. 
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 احساس آرامش کنندباید مردم 
سروصدا زمانی که فضای خیابان کثیف، آلوده و پر

ای کافی فض احساس امنیت نداشته باشیم،باشد، 
رویم که به کجا مییم نداشته باشیم، مطمئن نباش

 را دوست داریم برویمکه  توانیم جاییراحتی نهو ب
صورت جو خیابان ما را مضطرب  در این ،پیدا کنیم

 این عوامل برای ۀهمآشفته خواهد کرد.  و
 روی،ذاب کردن خیابان برای پیادهخوشایند و ج

و سپری کردن اوقات اهمیت  سواریدوچرخه
 د. نزیادی دار

 عبور و مرور آسان
 خیابان برای عبور و مرور مردم راحت باشد. باید

سریع خواهد مستقیم و می کسی که ال،مثبرای 
به جایی که دوست دارد برود، اگر این کار را برای 

خواهد شد و از رفتن دشوار کنیم ناگزیر ناامید  او
قطع شدن »به معنای  د. اینشومی منصرف
سالمتی فرد و ر بجدی  تأثیر است که «ارتباط

 فقطما خواهد داشت.  وکارکسب جامعه و حتی
موانع فیزیکی و نبود امنیت در عبور و مرور نیست 

بلکه عبور از ترافیک  ،شودمی قطع ارتباط سببکه 
 خواهد بود.دیگر آن پرسرعت هم علت 

 

عبور و مرور آسان
باید خیابان برای عبور و مرور مردم راحت باشد. برای مثال، کسی که می خواهد مستقیم و سریع به جایی که دوست دارد 
برود، اگر این کار را برای او دشوار کنیم ناگزیر ناامید خواهد شد و از رفتن منصرف می شود. این به معنای »قطع شدن ارتباط« 
است که تأثیر جدی بر سالمتی فرد و جامعه و حتی کسب وکار ما خواهد داشت. فقط موانع فیزیکی و نبود امنیت در عبور و 

مرور نیست که سبب قطع ارتباط می شود، بلکه عبور از ترافیک پرسرعت هم علت دیگر آن خواهد بود.
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هوای پاک و تمیز
نوع کیفیت هوا روی سالمتی افراد به خصوص اقشار آسیب پذیر، کودکان و سالمندان جامعه، تأثیر دارد. کاهش 

آلودگی هوا به نفع همه است و به کاهش نابرابری های ناعادالنه و سالمت افراد کمک می کند.
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 هوای پاک و تمیز
 خصوصبهنوع کیفیت هوا روی سالمتی افراد 

 پذیر، کودکان و سالمندان جامعه،آسیبار قشا
ش آلودگی هوا به نفع همه است و دارد. کاه تأثیر
افراد سالمت و عادالنه های ناکاهش نابرابریبه 

 کند.کمک می

 

 

 صدای زیادسرودور از 
وی جهات ر بسیاریصدای ترافیک جاده از روس

و حتی ممکن است  دارد تأثیر سالمتی و آسایش ما
 گذرانند،می که در آنجا وقت خیابان را برای کسانی

پر از  ،رانندمی کنند و یا دوچرخهمی رویپیاده
ها صدای ترافیک جادهاسترس کند. کاهش سرو

در آن افراد حاضر کند که می محیطی را فراهم
شوند وقت خود را سپری کنند و با افراد دیگر می

 در ارتباط باشند.
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دور از سرو صدای زیاد
سروصدای ترافیک جاده از بسیاری جهات روی سالمتی و آسایش ما تأثیر دارد و حتی ممکن است خیابان را 
برای کسانی که در آنجا وقت می گذرانند، پیاده روی می کنند و یا دوچرخه می رانند، پر از استرس کند. کاهش 
سروصدای ترافیک جاده ها محیطی را فراهم می کند که در آن افراد حاضر می شوند وقت خود را سپری کنند و 

با افراد دیگر در ارتباط باشند.
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مکان هایی برای توقف و استراحت
از آن استفاده  از پیاده روی و دوچرخه سواری  افرادی که بتوانند بعد  ایجاد موقعیت توقف و استراحت برای 
کنند، ضروری است، چون آن ها شرکت فعاالنه در سفرهای طوالنی را نوعی چالش می دانند. بنابراین، ساختن 
چنین محیطی برای کسانی که از این خیابان ها استفاده می کنند، به همان اندازه که سبب جذاب شدن خیابان 

می شوند برای مردم هم ضروری است.
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 هایی برای توقف و استراحتمکان
برای افرادی که  ایجاد موقعیت توقف و استراحت

 از آن سواریدوچرخه و رویپیاده بتوانند بعد از
شرکت ها آن ضروری است، چون ،استفاده کنند

فعاالنه در سفرهای طوالنی را نوعی چالش 
ساختن چنین محیطی برای  ،دانند. بنابراینمی

به  ،کنندمی ها استفادهکسانی که از این خیابان
شوند می جذاب شدن خیابانسبب  اندازه که همان

 برای مردم هم ضروری است.

 

 مردم احساس امنیت کنند
آن تأمین  امنیت یک نیاز اساسی است کهاحساس 

نقل در وحمل لوسایکار دشواری است. وجود 
ا یا هروامنی برای پیادهنوعی حس نا هاجاده

 خصوصبه، کندسوارها ایجاد میدوچرخه
که بدون توجه به فضا و زمان عبور مردم ی گانرانند

 کنند. مدیریتمی زیاد ترددبا سرعت خیلی 
 رانندگی که در آن مردم از قدم زدن وچگونگی 
بسیار  ،خود احساس امنیت کنند سواریدوچرخه

ردم باید از م ،واجب و ضروری است. عالوه بر این
خشونت  ،جاهای بیتوجه ،رفتارهای ضد اجتماعی

واهمه و ترس و ارعاب در امان باشند و احساس 
نداشته باشند. نورپردازی درست و ترتیب چیدمان 

مردم احساس امنیت کنند
احساس امنیت یک نیاز اساسی است که تأمین آن کار دشواری است. وجود وسایل حمل و نقل در جاده ها 
نوعی حس ناامنی برای پیاده رو ها یا دوچرخه سوارها ایجاد می کند، به خصوص رانندگانی که بدون توجه به فضا 
و زمان عبور مردم با سرعت خیلی زیاد تردد می کنند. مدیریت چگونگی رانندگی که در آن مردم از قدم زدن 
و دوچرخه سواری خود احساس امنیت کنند، بسیار واجب و ضروری است. عالوه بر این، مردم باید از رفتارهای 
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ضد اجتماعی، توجه های بیجا، خشونت و ترس و ارعاب در امان باشند و احساس واهمه نداشته باشند. نورپردازی 
درست و ترتیب چیدمان آن در »نگاه به خیابان« از ساختمان های مشرف به خیابان و در دیدرس بودن آن توسط 

مردمی که در خیابان تردد می کنند، می تواند به حس امنیت در خیابان کمک کند.
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نداشته باشند. نورپردازی درست و ترتیب چیدمان 

چیزهایی که باید دید و عمل کرد 
محیط خیابان باید برای کسانی که پیاده روی یا دوچرخه سواری می کنند، محیطی جذاب باشد و دالیل کافی، 
مانند وجود مغازه ها و مکان های خدمات محلی، مجال دیدن آثار هنری، استفاده از طبیعت و همچنین ارتباط با 

کسان دیگر را برای به خیابان  کشاندن مردم تأمین کند. 
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های مشرف از ساختمان «نگاه به خیابان» آن در
در دیدرس بودن آن توسط مردمی که  به خیابان و

تواند به حس امنیت می ،کننددر خیابان تردد می
 در خیابان کمک کند.

 چیزهایی که باید دید و عمل کرد 
 یا رویپیاده کهبرای کسانیباید  محیط خیابان

جذاب باشد و  یمحیط ،کنندمی سواریدوچرخه
های ها و مکانمغازه وجود انندمدالیل کافی، 

استفاده از خدمات محلی، مجال دیدن آثار هنری، 
طبیعت و همچنین ارتباط با کسان دیگر را برای 

 . دکنتأمین  کشاندن مردم به خیابان

 

 بان و پناهگاهسایه
توانند در اشکال مختلفی ساخته ها میبانسایه

 هاستونای و بان درختی، پارچهسایه انندمند شو
مانند( تا تونلشده )مسقفی ردیفی هاو داالن

در موارد ضروری در  ،مردم اطمینان داشته باشند
ها بانتوانند از این سایهیی میوهواآبهر شرایط 

استفاده کنند. در روزهای آفتابی ما به دنبال 
برای محافظت خود از آفتاب هستیم، در ای هسای

ند ا، قشر خاصی از مردم در تالشهوای بسیار داغ
سالمت نگه  ۀدرجبدن خود را در  مایمیزان د

سایه بان و پناهگاه
سایه بان ها می توانند در اشکال مختلفی ساخته شوند مانند سایه بان درختی، پارچه ای و ستون ها و داالن های 
آب وهوایی  شرایط  هر  در  ضروری  موارد  در  باشند،  داشته  اطمینان  مردم  تا  )تونل مانند(  مسقف شده  ردیفی 
می توانند از این سایه بان ها استفاده کنند. در روزهای آفتابی ما به دنبال سایه ای برای محافظت خود از آفتاب 
هستیم، در هوای بسیار داغ ، قشر خاصی از مردم در تالش اند میزان دمای بدن خود را در درجۀ سالمت نگه دارند 
و در باران، باد و توفان نیز همۀ ما از پیدا کردن پناهگاهی مناسب خوشحال می شویم. برای اطمینان از اینکه 
خیابان های ما برای همه مناسب است و برای پیاده روی و دوچرخه سواری هر کسی، فارغ از اینکه هوا مناسب یا 

توفانی باشد، باید توجه ویژه به سایه بان و پناهگاه داشته باشیم. 
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های مشرف از ساختمان «نگاه به خیابان» آن در
در دیدرس بودن آن توسط مردمی که  به خیابان و

تواند به حس امنیت می ،کننددر خیابان تردد می
 در خیابان کمک کند.

 چیزهایی که باید دید و عمل کرد 
 یا رویپیاده کهبرای کسانیباید  محیط خیابان

جذاب باشد و  یمحیط ،کنندمی سواریدوچرخه
های ها و مکانمغازه وجود انندمدالیل کافی، 

استفاده از خدمات محلی، مجال دیدن آثار هنری، 
طبیعت و همچنین ارتباط با کسان دیگر را برای 

 . دکنتأمین  کشاندن مردم به خیابان

 

 بان و پناهگاهسایه
توانند در اشکال مختلفی ساخته ها میبانسایه

 هاستونای و بان درختی، پارچهسایه انندمند شو
مانند( تا تونلشده )مسقفی ردیفی هاو داالن

در موارد ضروری در  ،مردم اطمینان داشته باشند
ها بانتوانند از این سایهیی میوهواآبهر شرایط 

استفاده کنند. در روزهای آفتابی ما به دنبال 
برای محافظت خود از آفتاب هستیم، در ای هسای

ند ا، قشر خاصی از مردم در تالشهوای بسیار داغ
سالمت نگه  ۀدرجبدن خود را در  مایمیزان د )TfL( ـ حمل ونقل لندن

ما به عنوان بخشی از سیستم یکپارچۀ حمل و نقل از خانوادۀ بزرگ شهرداری لندن با مسئولیت صادق خان 
برای تبیین اهداف حمل ونقل هستیم.

ما نقش کلیدی در شکل یافتن زندگی در لندن برای کمک به تحقق دیدگاه شهردار با عنوان »شهر برای همۀ 
شهروندان لندن« داریم. ما متعقد به ایجاد شهری زیباتر ، سبزتر ، سالم تر و شیک تر هستیم. هدف استراتژیک 
شهردار در حمل و نقل ، انجام80  درصد از کل سفرها با پای پیاده، استفاده از دوچرخه یا وسایل حمل ونقل عمومی 
تا 2041 است. برای تحقق بخشیدن به این موضوع، ما سالمت و کیفیت تجربۀ زندگی افراد را در هر کاری که 

انجام می دهند، در اولویت قرار داده ایم.
ما جاده های استراتژیک »مسیر قرمز« شهر را مدیریت می کنیم و با همکاری با شهرداری های لندن می توانیم 
به شکل گیری خطوط همۀ خیابان های لندن کمک کنیم. این ها مکان هایی برای سفر، کار، خرید و رفت و آمد 
مردم است. ایجاد این مکان ها برای افرادی که می خواهند پیاده روی کنند، دوچرخه سوار شوند و یا وقت خود را 
بگذرانند، وابستگی به خودرو را کاهش می دهد، کیفیت هوا را بهبود می بخشد، مراکز شهر را احیا می کند، مشاغل 
را رونق می دهد و ارتباط اجتماعی را زیاد خواهد کرد. ما بیشتر خدمات حمل ونقل عمومی لندن را که شامل 
متروی زیرزمینی، اتوبوس، راه آهن سبک داکلند، قطارهای شهری، خطوط TfL، تراموا، خدمات رودخانه ای، 
سرویس های خاص تلفنی برای مسیرهای کوتاه، ایستگاه ویکتوریا کوچ، مسیر دوچرخه سواری سانتاندر و حتی 
خط هوایی امارات است، اداره می کنیم. کیفیت و دسترسی به این خدمات، برای وضعیت زندگی یک شهروند 
لندنی یک اصل واجب است. با بهبود و گسترش حمل و  نقل عمومی، می توانیم زندگی مردم را آسان تر کرده و 

جذابیت سفر با وسایل حمل و نقل عمومی را بیشتر از خودروهای شخصی ایجاد کنیم.
ما با بهره گیری از مزیت های صنعت حمل و نقل، در حال پیشی گرفتن از بسیاری از پروژه های مهم زیرساختی 
 Crossrail لندن برای ارتقای رشد هستیم. ما در حال همکاری با شرکای خود در اجرای پروژه های بزرگی مانند
2 و توسعۀ خطوط Bakerloo هستیم که خانه ها و مشاغل جدیدی را که لندن و انگلستان به آن نیاز دارند. ما 
در مرحلۀ نهایی اجرای خط الیزابت هستیم که با افتتاح آن، 10 درصد به ظرفیت ریلی لندن اضافه خواهد شد.
حمایت از فروش تراکم زیاد و توسعۀ زمین هایی با کاربری مختلط که در اطراف ایستگاه های فعال و پایدار 
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حمل و نقل عمومی، برنامه ریزی شده است، سبب می شود لندن رشد خوبی باشد. همین طور ما از زمین های 
در اختیار خودمان برای تأمین هزاران خانۀ ارزان قیمت استفاده می کنیم و زنجیرۀ تأمین ما ده ها هزار شغل و 

کارآموزی حرفه ای را در سراسر کشور ایجاد می کند.
ما متعهد هستیم که به کارفرمایی تبدیل شویم که نمایندۀ کل جامعه ای باشد که در آن خدمت می کنیم، 
جایی که همه بتوانند پتانسیل و توان های بالقوۀ خود را تحقق بخشند. هدف ما این است کارفرمایی باشیم که 
از آحاد نوع نیروی کار متنوعی که برای توسعۀ خدمات شهری برای شهروندان لندنی خدمت می کنند، تجلیل 

و قدردانی کنیم.
ما مدام در تالش هستیم تا وضعیت شهر را به نفع همه بهبود دهیم. این به معنای ثابت کردن نرخ کرایه ها 
است تا همه بتوانند از حمل و نقل عمومی، با استفاده از داده ها و فناوری ها به خدمات ارائه شده، دسترسی مستقیم 
پیدا کنند و با انجام همۀ این ها می توانیم خیابان ها و خدمات را برای همه قابل دسترس کنیم. ما هر سکه از 
درآمد خود را دوباره سرمایه گذاری می کنیم تا  مدام شبکه های حمل ونقل را برای افرادی که هر روز از آن ها 

استفاده می کنند، بهبود بخشیم.
هیچ یک از این ها بدون پشتیبانی مسئوالن مناطق، انجمن ها و سایر شرکایی که با آن ها برای بهبود خدمات 
خود همکاری می کنیم ممکن نیست. همۀ ما باید برای نیل به تحقق استراتژی حمل و نقل شهردار با هم باشیم، 

با این کار می توانیم با رشد لندن، شهر بهتری ایجاد کنیم.

ـ معرفی رویکرد خیابان سالم

شهردارلندن،صادقخان

دیــدگاه مــن بــرای ایجــاد »خیابــان ســالم« بــا هدف کاهــش ترافیــک، کاهــش آلودگــی و ســر وصدا، ایجاد 
خیابان هــای جذاب تــر، قابل دسترســی و مردم پســند اســت. جایی که همــه بتوانند از گذراندن وقت خودشــان 
لــذت ببرنــد و فعالیت هــای بدنــی کننــد و در نهایت، جایی کــه در آنجا بتوانم ســالمتی افراد را بهبود بخشــم. 

رویکرد خیابان سالم، مردم و سالمتی آن ها را در مرکز تصمیم گیری ها دربارۀ چگونگی طراحی، مدیریت و 
استفاده از فضاهای عمومی قرار می دهد. هدف این است که خیابان های ما سالم، ایمن و پذیرای همه باشد.

این روش مبتنی بر 10 شاخص از یک خیابان سالم است که بر اساس تجربۀ افرادی که از خیابان استفاده 
می کنند، متمرکز شده است.

دو شاخص اصلی وجود دارد: 
 پیاده روها مانند بقیه، در هر جایی راه می روند.

 مردم، پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی را انتخاب می کنند.اگر خیابان، 
محیطی سالم و مطلوب برای همه باشد، در این صورت می توانیم همۀ افراد جامعه را در خیابان به صورت 
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نشسته، ایستاده، عابر پیاده، دوچرخه  سوار و استفاده کننده از وسایل حمل ونقل عمومی ببینیم.
هشت شاخص دیگر وجود دارد که به ارکان اصلی مورد نیاز اشاره می کند که تا از این دو شاخص اصلی حمایت کنند.

تجربۀ حضور در خیابان بر همۀ حواس انسان تأثیر می گذارد، به این  معنا که تمام شاخص ها با یکدیگر در 
ارتباط هستند. به طور مثال، اگر خیابان سروصدای زیادی داشته باشد، مردم احساس آرامش نمی کنند و در 

نتیجه، امکان دارد مردم، پیاده روی یا دوچرخه سواری را انتخاب نکنند.
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  :دارد وجود اصلی شاخص دو
 هر در بقیه، مانند روهاپیاده 

 .روندمی راه جایی
 ،سواریدوچرخه روی،پیاده مردم 
 ونقلحمل وسایل از استفاده و

 .کنندمی انتخاب را عمومی
 مطلوب و سالم محیطی خیابان، اگر

 صورت این در باشد، همه برای
 در را جامعه افراد ۀهم توانیممی

 ایستاده، نشسته، صورت به خیابان
 و سواردوچرخه پیاده، عابر

 ونقلحمل وسایل از کنندهاستفاده
 .ببینیم عمومی
 که دارد وجود دیگر شاخص هشت

 اشاره نیاز مورد اصلی ارکان به
 شاخص دو این از تا که کندمی

 .کنند حمایت اصلی
 ۀهم بر خیابان در حضور ۀتجرب

 این ، بهگذاردمی تأثیر انسان حواس
 یکدیگر باها شاخص تمام که معنا

 اگر ،مثال طور به. هستند ارتباط در
 داشته زیادی یسروصدا خیابان
 آرامش احساس مردم باشد،
 دارد امکان ،نتیجه در و کنندنمی

 سواریدوچرخه یا رویپیاده مردم،
 .نکنند انتخاب را

 

 های سالمخیابان شاخص 10
 لوسی ساندرس منبع:

 راهنما 
لندن،  حمل ونقل  مدیریت  کنند .  همکاری  هم  با  باید  سالم  خیابان های  ایجاد  برای  مردم  از  وسیعی  طیف 
شهرداران مناطق، پلیس، مالکان امالک و زمین داران همانند کسب وکارها و سایر جوامع همگی می توانند در این 
امر سهیم و مؤثر باشند. این راهنما برای شما و دیگرانی تهیه شده است که کمک کند که در مورد این موضوع 
مهم و با مرور تجارب شخصی خودتان وقتی از خیابان ها عبور کردید، فکر کنید که چه تغییراتی برای بهبود 
وضعیت خیابان ها می تواند مؤثر باشد. کتاب حاضر راهنمای طراحی یا ابزاری برای ارزیابی واقعی یک خیابان 
با شاخص های خیابان سالم نیست. بلکه با مطرح کردن چندین سؤال، فاکتورهایی را که می توانند در بهبودی 

وضعیت خیابان ها مؤثر باشد، نشان می دهد.
خیابان های سالم حاصل تجارب مردم از خیابان ها هستند. چه ساکن خیابان باشند، چه بازدیدکننده، صاحب 
مغازه و یا عابر پیاده و نیز دوچرخه سوار. تقریباً همیشه چیزهایی در ذهن دارند که برای مثال، اگر فالن کار انجام 
شود وضعیت خیابان ها بهتر خواهد شد. از آنجا که نمی توان باصراحت گفت که چه کاری و در کجا باید انجام 

شود، این راهنما می تواند موضوعاتی را که احتماالً بتوانند موجب بهتر شدن وضعیت باشند، بررسی می کند. 
اینکه لندن انواع و اقسام خیابان هایی همچون بزرگراه های دو بانده، جاده های ویژۀ مناطق صنعتی و جاده های 
روستایی دارد، دارای اهمیت است. در پاسخ گویی به سؤال ها باید نوع خیابان، چگونگی استفاده از آن در حال 
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حاضر و تصویر ذهنی ای از اینکه در آینده چگونه می توان از آن استفاده کرد را مد نظر داشته باشید.
ـ مردم، پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را انتخاب می کنند

پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی باید جذابیت های خاصی برای سفر داشته 
باشند و لذت بخش کردن آن ها به نفع همه است، چه آن هایی که پیاده می روند، چه کسانی که با دوچرخه یا 
وسایل حمل و نقل عمومی سفر می کنند. مردم تقریباً در هر یک از خیابان های لندن یا به صورت پیاده و یا با 
دوچرخه در حرکت هستند و گزینۀ دیگری برای سفر ندارند. به این معنا که حتی خیابان های با ترافیک سنگین 

هم باید جذابیت هایی برای پیاده روی و دوچرخه سواری داشته باشند.

سوالها

- آیا این خیابان فضای جذاب برای پیاده روی یا دوچرخه سواری است؟ آیا مردمی که در آنجا به صورت پیاده و 
یا با دوچرخه در حرکت هستند، فکر می کنند که خیابان با توجه به نیازهایشان طراحی شده است؟

- آیا اغلب خدمات حمل ونقل عمومی به اندازۀ کافی جایگزین رقابتی خوبی برای استفاده کنندگان خودرو 
هست؟

- آیا میزان و سرعت ترافیک و رفتار راننده برای نوع خیابان مناسب است؟
- آیا برای کاهش تأثیر ترافیک موتوری روی عابران پیاده و دوچرخه سوارها، اقدام هایی صورت گرفته است؟

- آیا خیابان مناسب و با استاندارد باال به نظر می رسد؟
- آیا دسترسی مردم به ایستگاه های اتوبوس و اینکه در مسیر بخواهند وسیلۀ عمومی سفر را تغییر دهند، 
آسان است؟ آیا خیابان مکانی جذاب برای منتظر ماندن در ایستگاه های اتوبوس و رسیدن به قطار است؟

- آیا فضای کافی برای پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل ونقل عمومی اختصاص داده شده است؟ آیا این 
فضا برای تقاضاهای آینده کافی خواهد بود؟

- آیا افراد دوچرخه سوار به راحتی می توانند توقف کنند و دوچرخه هایشان را در مکان های مناسب و امن 
برای دستیابی به فروشگاه ها و سرویس ها، پارک کنند؟

- آیا عابران پیاده و دوچرخه سوارها باید در مکانی که می توانست جداگانه برای دوچرخه اختصاص یابد، 
جای بگیرند؟

- آیا اقداماتی برای کاهش جذابیت خیابان های اطراف که برای وسایل موتوری در نظر گرفته شده، صورت 
گرفته است؟

وقت  آنجا  در  بتوانند  مردم  که  محل هایی  عنوان  به  مسکونی  خیابان های  جذابیت  افزایش  برای  آیا   -
بگذرانند و بچه هایشان در آنجا بازی کنند، اقداماتی صورت گرفته است؟

- آیا می توان ظرفیت، هزینه و در دسترس بودن پارکینگ های ماشین ها را طوری تغییر داد که مردم در آنجا 
پیاده روی و دوچرخه سواری کنند و از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند؟

رفتن با پای پیاده یا با استفاده از دوچرخه به سمت ایستگاه و یا توقف در آن، قسمت مهم سفر با حمل ونقل 
عمومی است. کیفیت مناطق محلی طی مسیر و خود مسیر رسیدن به ایستگاه یا توقفگاه و به عکس باید از نظر 
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دسترس پذیری و نگهداشت شهری بهترین کیفیت را داشته باشند. 
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 یا و ایستگاه سمت به دوچرخه از استفاده با یا پیاده پای با رفتن
 کیفیت. است عمومی نقلوحمل با سفر مهم قسمت آن، در توقف

 گاهتوقف یا ایستگاه به رسیدن مسیر خود و مسیر طی محلی مناطق
 بهترین شهری نگهداشت و پذیریدسترس نظر از دبای عکسه ب و

  .باشند را داشته کیفیت

 رک ساوت LB رود، ریلتون

ها را برای مسافران کاهش اتوبوسخیر أتاتوبوس،  ۀویژهای مسیر
مطمئن و راحت نسبت به  ۀگزیننقل عمومی را به وحملو 

 تبدیل می کنند.خودروهای شخصی 

 ساوت رک LBریلتون رود، 

 

 در سواردوچرخه افراد برای شدهمحافظت فضای کردن فراهم
 ایگزینه به دوچرخه، با سفر تا کندمی کمک شلوغ، هایخیابان

 . شود تبدیل همه برای جذاب و امن

 LB والتهام جنگل هورس، بلک ۀجاد

 پایان و شروع ترافیک هنگام مدارس اطراف هایخیابان بستن
 کمک سواریدوچرخه و رویپیاده ۀتوسع و ترویج به مدرسه

. دهدمی کاهش را شخصی اتومبیل با کوتاه سفرهای نرخ و کندمی
 برای امن کامالً فضای یک ایجاد موجب اقدام این ،همچنین
 .شودمی والدین و کودکان

Macklin Street, LB Camden 

ریلتونرود،LBساوترک

مسیر های ویژۀ اتوبوس، تأخیر اتوبوس ها را برای مسافران کاهش و حمل ونقل عمومی را به گزینۀ مطمئن و 
راحت نسبت به خودروهای شخصی تبدیل می کنند.
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ریلتونرود،LBساوترک

با  سفر  تا  می کند  کمک  شلوغ،  خیابان های  در  دوچرخه سوار  افراد  برای  محافظت شده  فضای  کردن  فراهم 
دوچرخه، به گزینه ای امن و جذاب برای همه تبدیل شود. 
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LBجادۀبلکهورس،جنگلوالتهام

و  پیاده روی  توسعۀ  و  ترویج  به  مدرسه  پایان  و  شروع  ترافیک  هنگام  مدارس  اطراف  خیابان های  بستن 
دوچرخه سواری کمک می کند و نرخ سفرهای کوتاه با اتومبیل شخصی را کاهش می دهد. همچنین، این اقدام 

موجب ایجاد یک فضای کاماًل امن برای کودکان و والدین می شود.

MacklinStreet,LBCamden

ـ پیاده روها مانند بقیه، در هر جایی راه می روند
بهترین راه بررسی یک خیابان از نظر سالمت این است که ببینیم آیا در این خیابان افراد از هر قشر رفت و آمد می کنند؟ 
خیابان ها باید هر کسی را به طرف خود بکشانند تا همه بتوانند در آنجا وقت بگذرانند و پیاده روی و دوچرخه سواری 
کنند و از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند. قواعد اجتماعی روی فعال بودن سفر تأثیر می گذارد و مردم وقتی 

می بینند دیگران همین کار را انجام می دهند، آن ها هم پیاده روی می کنند و دوچرخه می رانند.

سوالها

- آیا خیابان برای همه قابل دسترس و خوشایند است؟ در واقع آیا خیابان، جایی است که افراد با سنین 
8 تا 80 سال بتوانند بدون کمک و به راحتی در آنجا راه بروند؟

- آیا وسایل حمل ونقل عمومی محل واجد اوصاف جذابیت و قابل دسترس بودن برای مردم است؟
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- آیا از همۀ گروه های مردمی در خیابان رفت وآمد می کنند؟ آیا گروه یا افرادی هستند که نتوانند از 
خیابان، به خصوص در ساعت های مشخصی از شب و روز استفاده کنند؟

- آیا کف خیابان به حد کافی صاف، هموار و بدون مانع است که مردم، چه در حال و چه در آینده 
به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند؟ آیا ظرفیت کافی برای فعالیت هایی مثل اسکوتینگ، اسکیت رانی، 

خرید و فروش، بازی و... وجود دارد؟
- آیا تجمیع خدمات در طول یک خیابان، تنوع نیازهای مردم محل را تأمین می کند؟

- آیا امکانش هست که به دلیل عریض کردن سنگفرش ها، موانع موجود در گوشه و کنار خیابان، همچون 
درختان یا تیرهای چراغ و پارکینگ را حذف کرد؟

- آیا خیابان ها برای افرادی که پیاده روی یا دوچرخه سواری می کنند و یا از وسایل نقلیۀ عمومی استفاده 
می کنند، وقتی جاده ها در حال ساخت وساز باشند، در دسترس است؟

- آیا نیاز همۀ افرادی که در حال حاضر و یا به صورت احتمالی در این خیابان پیاده روی می کنند در 
اصالحات وضعیت خیابان در نظر گرفته می شود؟ آیا تعامل بیشتر با مردم به منظور داشتن اطمینان 

خاطر برای دسترسی داشتن به خیابان در نظر گرفته شده است؟

از  هیچ کس  و  است  باز  افراد  همۀ  روی  به  خیابان  که  یافت  اطمینان  باید  خیابان ها  مدیریت  و  طراحی  در 
پیاده روی یا گذراندن وقت در آنجا محروم نیست. 
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 اطمینان باید هاخیابان مدیریت و طراحی در
 و است باز افراد ۀهم روی به خیابان که یافت
 آنجا در وقت گذراندن یا رویپیاده از کسهیچ

  .نیست محروم

 The Broadway, LB Ealing  

 

 باشد موانعی از خالی و هموار صاف، دبای خیابان سطح
 در باید خیابان و کند مختل را مردم رفت و آمد که

 .باشد همگان دسترس

Tower Bridge Road, LB Southwark  

 

 هایفعالیت یا و ایجاده کارهای اجرای هنگام
 مسیرهای یا روپیاده شدن مسدود سبب که ساختمانی

 راه امن و راحت بتوانند باید مردم شود،می چرخه دو
 کنند سواریچرخه دو و بروند

Tooley Street, LB Southwark  

 

EalingLB,BroadwayThe

سطح خیابان باید صاف، هموار و خالی از موانعی باشد که آمد و رفت مردم را مختل کند و خیابان باید در 
دسترس همگان باشد.
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SouthwarkLB,RoadBridgeTower

یا مسیرهای دو  پیاده رو  فعالیت های ساختمانی که سبب مسدود شدن  یا  و  هنگام اجرای کارهای جاده ای 
چرخه می شود، مردم باید بتوانند راحت و امن راه بروند و دو چرخه سواری کنند
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SouthwarkLB,StreetTooley

تعامل با مردم و اجتماعات محلی، وقتی پیشنهادهای آن ها مد نظر قرار داده می شود به اطمینان خاطر مردم در انجام 
کارهای اصالحی کمک می کند. اصالحات آزمایشی قبل از نهایی شدن طرح می تواند به پررنگ کردن نکات پنهانی 

 طرح اصالحات کمک کند و توجه مردم را به تأثیراتی که این تغییرات در خیابان خواهد داشت، جلب کند.
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 عبور آسان مردمـ 
 کند.جذابیت میکم، خیابان را سواریدوچرخه و رویود امکانات مناسب برای عبور، پیادهنب

کنند، مانع می افراد که با پای پیاده یا دوچرخه سفر د برای برخیتواناین امکانات می
باید  هاآن ۀهمها متفاوت خواهد بود، اما در د. نوع نیاز گذرگاهتوجهی به نظر بیایدرخور 

سال و با هر نوع توانایی راهی را برای عبور از خیابان، بدون اینکه وسنمردم در هر 
 پیدا کنند. ،مسیرشان را تغییر دهند

 هاالؤس

 کنند؟می عبور خیابان از امنیت احساس با و راحت خیال با مردم آیا 
 کند؟می مشکل دچار را جاده از عبور ترافیک، سرعت و حجم آیا 
 پزشکان نظیرهایی استفاده و ترافیک حجم خیابان، نوع برای که معابری آیا 

 است؟ مناسب است، شده گرفته نظر در مدارس یا و جراح
 است؟ دسترس در همه برای معابر آیا 
 تقاطع یک به ،دسترس قابل و امن عبور محل کردن پیدا برای است الزم آیا 

 رفت؟
 احساس با و مستقیم راحت، خیال با توانندمی سوارهادوچرخه و پیاده ناعابر آیا 

 کنند؟ عبور تقاطع از امنیت
 بکشند؟ زیادی انتظار باید رفتگر دیدن برای روهاپیاده در مردم آیا 

 هاآن پیشنهادهای وقتی محلی، اجتماعات و مردم با تعامل
 انجام در مردم خاطر اطمینان به شودمی داده قرار نظر مد

 از قبل آزمایشی اصالحات. کندمی کمک اصالحی کارهای
 پنهانی نکات کردن پررنگ به تواندمی طرح شدن نهایی
 که تأثیراتی به را مردم توجه و کند کمک اصالحات طرح
 .کند جلب ،داشت خواهد خیابان در تغییرات این

New Park Road, LB Lambeth 

 
NewParkRoad,LBLambeth
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ـ عبور آسان مردم
امکانات  این  می کند.  کم جذابیت  را  خیابان  دوچرخه سواری،  و  پیاده روی  عبور،  برای  مناسب  امکانات  نبود 
می تواند برای برخی افراد که با پای پیاده یا دوچرخه سفر می کنند، مانع درخور توجهی به نظر بیاید. نوع نیاز 
گذرگاه ها متفاوت خواهد بود، اما در همۀ آن ها باید مردم در هر سن وسال و با هر نوع توانایی راهی را برای عبور 

از خیابان، بدون اینکه مسیرشان را تغییر دهند، پیدا کنند.

سوالها

- آیا مردم با خیال راحت و با احساس امنیت از خیابان عبور می کنند؟

- آیا حجم و سرعت ترافیک، عبور از جاده را دچار مشکل می کند؟

- آیا معابری که برای نوع خیابان، حجم ترافیک و استفاده هایی نظیر پزشکان جراح و یا مدارس در نظر گرفته 

شده است، مناسب است؟

- آیا معابر برای همه در دسترس است؟

- آیا الزم است برای پیدا کردن محل عبور امن و قابل دسترس، به یک تقاطع رفت؟

- آیا عابران پیاده و دوچرخه سوارها می توانند با خیال راحت، مستقیم و با احساس امنیت از تقاطع عبور کنند؟

- آیا مردم در پیاده روها برای دیدن رفتگر باید انتظار زیادی بکشند؟

- آیا زمان کافی برای عبور همۀ مردم ازجمله افرادی که عجلۀ کاری دارند و چه آن ها که با فرزندانشان راه می روند، وجود دارد؟

- آیا عابران می توانند ترافیک را ببینند و خودشان هم دیده شوند؟

- وقتی گذرگاه ها شلوغ می شود، آیا فضای کافی برای در انتظار ماندن مردم وجود دارد؟ و آیا محل عبور به حد 

کافی برای مردمی که از آنجا استفاده می کنند، عریض است؟

- آیا فضایی که باید مردم در وسط جاده منتظر باشند، به حد کافی برای آن ها راحت است؟

- آیا ورودی های خیابان برای ورود به پیاده رو ها به حد مناسب باریک شده است که حق تقدم را با عابران و کاهش 

سرعت خودروها نشان دهد؟

- آیا فضا و محل پارکینگ و محل سوار و پیاده شدن، کار را برای عبور عابران مشکل کرده است؟

ترکیب محل های خط کشی شده عابر پیاده و دوچرخه سواری، حق تقدم را به پیاده روها و دوچرخه سوارهای مسیر، که از 
خیابانی به خیابان دیگر می روند، می دهد.
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 کناره در راه خطوط کردن باریک و بلند
 می کمک ترافیک کاهش به خیابان های
 .کند می آسان را عابرین مرور و عبور و کند

 Catford Road, LB Lewisham 

 خیابان مرکزی ۀنقط در مرتفع جای یک ایجاد
 مضطرب که مردمی تا شودمی سبب( پناهجان)

 حمل خود با ایبسته یا دارند عجله و هستند
 محل از امنیت احساس و راحت خیال با کنندمی

  کنند عبور

Langham Road, LB Haringey 
 

 

 و پیاده عابر شدهکشیخط هایمحل ترکیب
 و روهاپیاده به را تقدم حق سواری،دوچرخه
 خیابان به خیابانی از که مسیر، سوارهایدوچرخه

 .دهدمی روند،می دیگر

 Lower Clapton Road, LB Hackney  

LowerClaptonRoad,LBHackney
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ایجاد یک جای مرتفع در نقطۀ مرکزی خیابان )جان پناه( سبب می شود تا مردمی که مضطرب هستند و عجله 
دارند یا بسته ای با خود حمل می کنند با خیال راحت و احساس امنیت از محل عبور کنند 
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بلند و باریک کردن خطوط راه در کناره های خیابان به کاهش ترافیک کمک می کند و عبور و مرور عابرین را آسان می کند.
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تقاطع ها باید تا حد امکان مستقیم باشد، اما در خیابان هایی که ترافیک سنگین باشد، بعضی وقت ها الزم است 
محلی را برای عابرانی که در وسط خیابان منتظر می مانند، درست کنند. این محل باید به حد کافی برای احساس 

راحتی مردمی که منتظر عبور از محل هستند، مناسب درست شده باشد. 
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 احساس امنیت مردم ـ 

 ،رویپیاده تمایل کمتری برای ،اگر مردم در خیابان احساس امنیت نداشته باشند
 داشت. عمومی خواهند ونقلحملو استفاده از وسایل  سواریدوچرخه

 هاالؤس
 نگران این هستند  ،کنندمی سواریدوچرخه زنند یامی در خیابان قدم آیا افرادی که

 برخورد کنند؟ نقلیه ۀوسیلکه ممکن است با یک 
  اگر شخصی از یک خیابان فرعی پیاده عبور کند آیا رانندگان اتومبیل و

 با افراد برخورد نکنند؟توقف کنند تا  موقعبهند سوارها قادردوچرخه
 مانور وحشیانه ،کنندمی سواریموتورکه در این خیابان رانندگی یا  آیا کسانی 

سود اندک خویش  دلیله وقتی احتمال خطر، فراوان باشد، ب ،مثال رایبدهند؟ می
 بخواهند سبقت بگیرند.

  ،ها طرح خیابان دوبارهیا  کم شودسرعت مجاز  ۀمحدودآیا الزم است در خیابان
و ن اعابرطوری عوض شود که مردم را تشویق به رعایت سرعت مناسب کند تا 

 سوارها احساس ترس و واهمه نداشته باشند؟دوچرخه
  رانندگی یاکه بتواند در مقابل ی اگونهآیا حضور پلیس در محل محسوس است به 

 شدیدی نشان دهد؟ واکنشتهاجمی  سواریدوچرخه

 در اما ،باشد مستقیم امکان حد تا دبای هاتقاطع
 هاوقت بعضی ،باشد سنگین ترافیک که هاییخیابان

 خیابان وسط در که نیاعابر برای را محلی است الزم
 حد به باید محل این. کنند درست ،مانندمی منتظر
 از عبور منتظر که مردمی راحتی احساس برای کافی
 . باشد شده درست مناسب ،هستند محل

Wood Green High Road, LB Haringey 

WoodGreenHighRoad,LBHaringey
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ـ احساس امنیت مردم 
اگر مردم در خیابان احساس امنیت نداشته باشند، تمایل کمتری برای پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده 

از وسایل حمل ونقل عمومی خواهند داشت.

سوالها

- آیا افرادی که در خیابان قدم می زنند یا دوچرخه سواری می کنند، نگران این هستند که ممکن است با 
یک وسیلۀ نقلیه برخورد کنند؟

- اگر شخصی از یک خیابان فرعی پیاده عبور کند آیا رانندگان اتومبیل و دوچرخه سوارها قادر ند به موقع 
توقف کنند تا با افراد برخورد نکنند؟

- آیا کسانی که در این خیابان رانندگی یا موتور سواری می کنند، مانور وحشیانه می دهند؟ برای مثال، 
وقتی احتمال خطر، فراوان باشد، به دلیل سود اندک خویش بخواهند سبقت بگیرند.

- آیا الزم است در خیابان، محدودۀ سرعت مجاز کم شود یا دوباره طرح خیابان ها طوری عوض شود که مردم 
را تشویق به رعایت سرعت مناسب کند تا عابران و دوچرخه سوارها احساس ترس و واهمه نداشته باشند؟

- آیا حضور پلیس در محل محسوس است به گونه ای که بتواند در مقابل رانندگی یا دوچرخه سواری 
تهاجمی واکنش شدیدی نشان دهد؟

- آیا مردم به دلیل نداشتن احساس امنیت در خیابان های فرعی در پیاده روها دوچرخه سواری می کنند؟
- آیا افرادی که از خیابان استفاده می کنند، نگران هستند که ممکن است قربانی جرایم ترافیکی شوند 

یا از رفتارهای ضد اجتماعی رانندگان احساس تهدید می کنند؟
- آیا مردم در تمام اوقات شبانه روز احساس امنیت می کنند؟

- آیا روشنایی پیاده روها به اندازۀ روشنی خیابان های فرعی هستند؟
- آیا کناره های خیابان، پیاده روها یا کوچه هایی که به خیابان ختم می شوند، روشنایی خوبی دارند؟

- آیا مکان هایی هستند که فراموش شده باشند، یا جایی وجود دارد که رفتارهای ضد اجتماعی در آنجا 
سر بزند و محل رویداد جرمی باشد که به حال خود رها شده باشند؟

می مانند،  منتظر  اتوبوس  ایستگاه های  در  یا  می کنند  دوچرخه سواری  می روند،  پیاده  که  افرادی  آیا   -
احساس امنیت و حفاظت می کنند؟

- آیا در و پنجره های ساختمان ها به خیابان مشرف است؟ آیا مردم مدام از داخل ساختمان ها بیرون 
می آیند و در پیاده روها راه می روند؟

- آیا ایستگاه های دوچرخه در خیابان ها به حد کافی امن هستند که صاحبانشان دوچرخه را در آنجا رها 
کنند و بروند؟ آیا در این مکان ها عبور و مرور و تجمع زیاد است ؟

- آیا خیابان ها تمیز و عاری از زباله و سایر نشانه های بی توجهی هستند؟



26

ها(
ص

اخ
ش
دو
کر

روی
ی
رف
)مع
م
سال

ن
ابا
خی

چراغ های خیابان باید پیاده روها را مانند خیابان های فرعی روشن کنند و محیط را برای عابران و دوچرخه سوارها 
 جذاب کنند. 

34 
 

 

ها و باریک خیاباناز بین بردن خط وسطططط از 
به  ندگان را تشطططویق  کردن خطوط ویژه، ران

ندن می ته را ند و از محدودیتآهسططط های ک
 کند.حمایت می کمسرعت 

Kennington Park Road, LB 
Lambeth  

 

 انندمروها را پیادههای خیابان باید چراغ
ند و محیط را نهای فرعی روشن کخیابان
  د.نسوارها جذاب کندوچرخهو ن اعابربرای 

 Hornchurch High Street, LB 
Havering (L)Euston Road, LB 

Camden ® 

 پنجره و در ها،آن در که هاییخیابان
 کمک مردم به د،شومی دیده هاساختمان

 خطر و کنند امنیت احساس تا کنندمی
 .دهندمی کاهش را جرم ارتکاب

 Devas Street, LB Tower 
Hamlets  

 و مرگ خطر مجاز، سرعت ۀمحدود کاهش
 کاهش برخورد هنگام به را جدی صدمات

 محل هاخیابان شودمی سبب و دهدمی
 .باشد سواریدوچرخه و رویپیاده برای جذابی

CamdenLB,RoadL(Euston(HaveringLB,StreetHighHornchurch®

خیابان هایی که در آن ها، در و پنجره ساختمان ها دیده می شود، به مردم کمک می کنند تا احساس امنیت 
کنند و خطر ارتکاب جرم را کاهش می دهند.
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کاهش محدودۀ سرعت مجاز، خطر مرگ و صدمات جدی را به هنگام برخورد کاهش می دهد و سبب می شود 
خیابان ها محل جذابی برای پیاده روی و دوچرخه سواری باشد.
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LambethLB,RoadParkKennington
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از بین بردن خط وسط از خیابان ها و باریک کردن خطوط ویژه، رانندگان را تشویق به آهسته راندن می کند 
و از محدودیت های سرعت کم حمایت می کند.
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ـ نکاتی برای مشاهده و اقدام
خیابان هایی که جذابیت ندارند و خیلی بی رونق هستند، سبب می شوند مردم کمتر تمایل داشته باشند در 
آنجا قدم بزنند یا دوچرخه سواری کنند. به طور کلی، مردم مادامی که امکان انجام کارها به صورت محلی فراهم 
اتومبیل  به  خود  وابستگی  از  که  دارند  عالقه  همچنین،  کنند.  پیاده روی  فعاالنه  که  عالقه مند ند  بیشتر  باشد، 

شخصی بکاهند چنانچه امکانات، فروشگاه ها و خدمات در محدودۀ پیاده موجود و قابل دسترسی باشد.

سوالها

آیا مغازه، امکانات خدماتی، مدرسه یا پارک در خیابان یا در مسیر پیاده روی وجود دارد؟  -
آیا خیابان، مکانی جالب و جذاب برای پیاده روی و گذراندن زمان است؟  -

آیا در خیابان، فرصتی برای بازی های سبک و غیر رسمی و فعالیت های اجتماعی وجود دارد؟  -
آیا ساختمان های موجود در مسیر خیابان آن را جالب کرده است؟ آیا ساختمان ها فضای متفاوت ایجاد   -
کرده یا چهرۀ همیشگی با قدمت طوالنی به خیابان داده است؟ آیا فرصت هایی در خیابان برای کاشتن، 
استفاده از هنرهای محیطی یا نورپردازی ساختمان ها و خیابان ها وجود دارد که محیط را جذاب و جالب 

کرده باشد؟
- آیا ساکنان ساختمان ها، جلوی درشان از کارهای هنری مثل ساختن باغچه، گذاشتن گلدان جلوی 

پنجره، به کار بردن پنجره های شیک و زیبا استفاده می کنند؟
آیا در خیابان اتفاق های جالبی مثل دستفروشی کردن و استفاده از هنرمندان خیابانی، بازی کودکان   -

یا روابط اجتماعی مردم دیده می شود؟ 
آیا خیابان ها تمیز و عاری از زباله و سایر نشانه های بی توجهی هستند؟  -

باغچه های جلوی ساختمان، گلدان های جلوی پنجره و سبدهای آویز- با عوض کردن آن ها نسبت به تغییر 
فصول- به جذابیت های خیابان و زیبایی مکان ها کمک می کند.
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 جلوی هایگلدان ساختمان، جلوی هایباغچه
 هاآن کردن عوض با -آویز سبدهای و پنجره
 و خیابان هایجذابیت به -فصول تغییر به نسبت
 .کندمی کمک هامکان زیبایی

Vauxhall Walk, LB Lambeth 
 

 تعطیل وقتی حتی خوب هایفروشگاه ویترین
 هاویترین تزئینات. هستند باز انهمچن شوند،می
 .کنند حفظ را هاخیابان جذابیت توانندمی

Billet Road, LB Barking and Dagenham 
 

 هایباغچه در سطوح اختالف و هامجسمه ها،فواره
 و بزرگساالن برای فرصتی توانندمی شدهکاشته

 و شوند سرگرم محیط در تا کنند ایجاد کودکان
 .کنند بازی

Woolwich New Road, RB Greenwich 

 جو توانندمی موسمی هایبرنامه یا منظم هایبرنامه
 برای فرصتی و دارند نگه بانشاط و زنده را خیابان

 . باشند مردم معاشرت

Brentford High Street, LB Hounslow 
 

VauxhallWalk,LBLambeth

می توانند  ویترین ها  تزئینات  باز هستند.  می شوند، همچنان  تعطیل  وقتی  فروشگاه های خوب حتی  ویترین 
جذابیت خیابان ها را حفظ کنند.
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 جلوی هایگلدان ساختمان، جلوی هایباغچه
 هاآن کردن عوض با -آویز سبدهای و پنجره
 و خیابان هایجذابیت به -فصول تغییر به نسبت
 .کندمی کمک هامکان زیبایی

Vauxhall Walk, LB Lambeth 
 

 تعطیل وقتی حتی خوب هایفروشگاه ویترین
 هاویترین تزئینات. هستند باز انهمچن شوند،می
 .کنند حفظ را هاخیابان جذابیت توانندمی

Billet Road, LB Barking and Dagenham 
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 . باشند مردم معاشرت
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BilletRoad,LBBarkingandDagenham

فواره ها، مجسمه ها و اختالف سطوح در باغچه های کاشته شده می توانند فرصتی برای بزرگساالن و کودکان 
ایجاد کنند تا در محیط سرگرم شوند و بازی کنند.
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برنامه های منظم یا برنامه های موسمی می توانند جو خیابان را زنده و بانشاط نگه دارند و فرصتی برای معاشرت 
مردم باشند. 

BrentfordHighStreet,LBHounslow

ـ مکان هایی برای توقف و آسایش
نبود اماکنی برای استراحت، حرکت را برای بعضی از مردم، ازجمله افراد مریض، صدمه دیده، پیر و کودکان محدود 
می کند. اطمینان از وجود مکان هایی برای توقف یا استراحت به نفع همه است، این مکان ها شامل محل های کسب وکار 

محلی هستند، زیرا مردم تمایل بیشتری برای دیدن، گذراندن وقت، دیدار با مردم در این خیابان ها دارند.

سوالها

- آیا فضای کافی برای افراد وجود دارد که بتوانند جایی را دور از هیاهوی عابران پیاده پیدا کنند تا در 
مواقع لزوم بایستند؟

- آیا محلی برای استراحت 5 تا 10 دقیقه ای وجود دارد؟
بازوی  برخی  و  پشتی  بعضی ها  که  است؟  شده  طراحی  همه  نیاز  اساس  بر  موجود  صندلی های  آیا   -

استراحت داشته  باشند؟
- آیا صندلی های مراکز شهر و سایر مکان هایی که مردم همدیگر را می بینند و ارتباط برقرار می کنند، 

طوری ساخته شده است که مردم بتوانند به صورت گروهی هم روی آن ها بنشینند؟
-آیا صندلی ها طی سال، به خصوص وقتی که هوا بسیار سرد یا بسیار آفتابی است، قابل استفاده و راحت هستند؟

- آیا صندلی ها در یک مکان جذاب و دور از محل ترافیک سنگین قرار گرفته اند؟
- آیا صندلی ها در دیدرس ساختمان های نزدیک قرار گرفته اند تا رفتارهای احتمالی ضد اجتماعی را 

کاهش داده باشند؟
- آیا صندلی ها طوری قرار گرفته اند که مانع عبور عابران پیاده نشوند و با سایر فاکتورهای به کاررفته در 

خیابان مثل پست های چراغ، ایستگاه های اتوبوس و فضای کاشته شده در یک ردیف گذاشته شده اند؟ 
- آیا طراحی صندلی ها به جذابیت و چشمگیر شدن خیابان کمک می کند؟
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- آیا فضایی خارج از حالت رسمی برای توقف و استراحت وجود دارد؟
- آیا دیوارها، فضای سبز و پله ها موقعیتی دارند تا اگر کسی خواست، بتواند درآنجا به صورت موقتی 

استراحت کند؟ 
- آیا کافه ها و مغازه های دیگر در فضای باز صندلی چیده اند؟

- آیا فرصت هایی برای تهیۀ صندلی های موقتی و فصلی وجود دارد؟
- آیا فضای عمومی خارج از مقررات قانونی برای پارک اتومبیل، ون و موتورسیکلت وجود دارد؟

نیمکت هایی که دارای شکل های متفاوت مثل داشتن پشتی و یا داشتن بازو برای استراحت هستند، برای طیف 
وسیع مردم قابل استفاده خواهند بود.
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 متفاوت هایشکل دارای که هایینیمکت 
 برای بازو داشتن یا و پشتی داشتن مثل

 مردم وسیع طیف برای هستند، استراحت
 .بود خواهند استفاده قابل

Catford Broadway, LB 
Lewisham 

 گرفته نظر در استراحت برای که هاییمکان
 پله، همچون گوناگون هایشکل به اند،شده
 .ندهست هاباغچه و دیوار

Catford Road, LB Lewisham 

 

 باید هاکاروکسب و هاحرفه سایر و هافروشگاه
 برای هم و مشتری برای هم تا شوند تشویق
 .کنند استفاده صندلی از عموم

Chatsworth Road, LB Hackney 

 

 موقتی هایصندلی تواندمی پارکینگ فضای
 .باشد داشته خود در را فصلی یا

Pitfield Street, LB Hackney 

 

CatfordBroadway,LBLewisham

مکان هایی که برای استراحت در نظر گرفته شده اند، به شکل های گوناگون همچون پله، دیوار و باغچه ها هستند.
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CatfordRoad,LBLewisham

فروشگاه ها و سایر حرفه ها و کسب وکارها باید تشویق شوند تا هم برای مشتری و هم برای عموم از صندلی 
استفاده کنند.



ان
هر

ر ت
شه

ی 
ریز

مه 
رنا

 و ب
ت 

لعا
طا

ز م
رک

م

31

ChatsworthRoad,LBHackney

فضای پارکینگ می تواند صندلی های موقتی یا فصلی را در خود داشته باشد.

PitfieldStreet,LBHackney

ـ احساس آرامش مردم
یا  و  پیاده روی  ببرند، احتمال زیادی وجود دارد که بخواهند  از آن لذت  و  آرامش کنند  اگر مردم احساس 
ایجاد  به  خیابان،  برای  زیاد  گیاهان  و  مرتب  و  پاک  محیط  خوب ،  کیفیت  با  طراحی  کنند.  دوچرخه سواری 
مکان های جذاب و آرامش بخش برای قدم زدن و دوچرخه سواری کمک خواهد کرد. اطمینان از وجود فضای 

کافی برای مردمی که بدون استرس پیاده روی و دوچرخه سواری کنند و راه خود را پیدا کنند اهمیت دارد.

سوالها

آیا در خیابان وجود فضای پاک و مرتب حس می شود؟ آیا سطل های زباله در خیابان تعبیه شده است؟  -
آیا خیابان با توجه به نوع و زمان آن، حس آرامش و سرزنده بودن دارد؟  -

آیا حجم و سرعت ترافیک و طرز رانندگی مردم موجب رعب و وحشت است؟  -
آیا برای افرادی که پیاده روی و دوچرخه سواری می کنند، زمین صاف و هموار وجود دارد؟ آیا عابران   -
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پیاده و دوچرخه سوارها به دلیل اینکه مسیر ها و راه ها ضعیف درست شده اند، نگران لیز خوردن و افتادن 
احتمالی خودشان هستند؟

آیا پیاده روها و مسیرهای دوچرخه به حد کافی برای افرادی که اکنون یا در آینده از آن ها استفاده   -
می کنند یا به صورت گروهی از آنجا استفاده می کنند، وسعت دارد؟

آیا خیابان به شکلی ساخته شده است که حرکت عابران پیاده یا دوچرخه سواری را آسان کند؟  -
آیا برای ورود به مسیرهای مهم پیاده روی و دوچرخه سواری مکان یابی و عالمت گذاری به خوبی انجام   -

شده است؟
تبلیغاتی  تابلوهای  و  عالیم  زباله،  سطل  تلفن،  کیوسک های  همچون  مزاحمی  موانع  خیابان  در  آیا   -

احساس می شوند یا فضای مشخصی برای پیاده روی وجود دارد؟
آیا آب باران بدون تشکیل گودال آب خشک می شود؟   -

آیا در خیابان ها، کاشت هایی مثل درختان، نهال ها، سبدهای آویز یا گلدان های پنجره ای، به خوبی و   -
ترتیب انجام شده است؟

چیدمان درست مبلمان شهری، مثل نیمکت ها، محل پارکینگ دوچرخه ها، عالیم و ظروف زباله کمک می کند 
تا از آشفتگی ها کاسته شود و آنجا را به روی پیاده روها باز می گذارد.
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 محل ها،نیمکت مثل شهری، مبلمان درست چیدمان
 کمک زباله ظروف و عالیم ها،دوچرخه پارکینگ

 روی به را آنجا و شود کاسته هاآشفتگی از تا کندمی
 .گذاردمی باز روهاپیاده

Ripple Road, LB Barking and Dagenham 

 

 تقاطع معابر، در استرس و ازدحام از جلوگیری برای
 برای باید سواریدوچرخه خطوط و پیاده ناعابر

 ساخته عریض کافی حد به آینده و فعلی هایاستفاده
 .باشند شده

Blackfriars Bridge, City of London 

 

 که افرادی برای راهنما عالئم نصب و نقشه ۀتهی
 استمعن این به کنند می سواریدوچرخه یا رویپیاده

 نیازی نقشه، دیدن برای نشوند، گم اینکه برای مردم که
 .ببینند موبایل روی از یا کنند توقف که ندارند

Webber Street, LB Southwark(L) 
 

 آشفتگی و موانع از عاری و مطبوع تمیز، هاخیابان اگر
 .کرد خواهند بیشتری آرامش احساس مردم باشد،

Whitechapel Road, LB Tower Hamlets 

 

RippleRoad,LBBarkingandDagenham

برای جلوگیری از ازدحام و استرس در معابر، تقاطع عابران پیاده و خطوط دوچرخه سواری باید برای استفاده های 
فعلی و آینده به حد کافی عریض ساخته شده باشند.



ان
هر

ر ت
شه

ی 
ریز

مه 
رنا

 و ب
ت 

لعا
طا

ز م
رک

م

33

 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل ها،نیمکت مثل شهری، مبلمان درست چیدمان
 کمک زباله ظروف و عالیم ها،دوچرخه پارکینگ

 روی به را آنجا و شود کاسته هاآشفتگی از تا کندمی
 .گذاردمی باز روهاپیاده

Ripple Road, LB Barking and Dagenham 

 

 تقاطع معابر، در استرس و ازدحام از جلوگیری برای
 برای باید سواریدوچرخه خطوط و پیاده ناعابر

 ساخته عریض کافی حد به آینده و فعلی هایاستفاده
 .باشند شده

Blackfriars Bridge, City of London 

 

 که افرادی برای راهنما عالئم نصب و نقشه ۀتهی
 استمعن این به کنند می سواریدوچرخه یا رویپیاده

 نیازی نقشه، دیدن برای نشوند، گم اینکه برای مردم که
 .ببینند موبایل روی از یا کنند توقف که ندارند

Webber Street, LB Southwark(L) 
 

 آشفتگی و موانع از عاری و مطبوع تمیز، هاخیابان اگر
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BlackfriarsBridge,CityofLondon

تهیۀ نقشه و نصب عالئم راهنما برای افرادی که پیاده روی یا دوچرخه سواری می کنند به این معناست که 
مردم برای اینکه گم نشوند، برای دیدن نقشه، نیازی ندارند که توقف کنند یا از روی موبایل ببینند.
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اگر خیابان ها تمیز، مطبوع و عاری از موانع و آشفتگی باشد، مردم احساس آرامش بیشتری خواهند کرد.
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ـ نبود سروصدا و ازدحام
ترافیک جادۀ موتوری منبع اصلی آلودگی صوتی در مناطق شهری است. این امر بر سالمتی افرادی که در 
خیابان های پر سروصدا قدم می زنند، دوچرخه سواری می کنند، خرید می کنند، به کار می پردازند و در نهایت 
مطالعه و زندگی می کنند، تأثیر می گذارد. کاهش حجم و سرعت ترافیک، وسایل نقلیۀ بی صدا و کم صدا بودن 
سطح جاده ها و همچنین، بهبود فضای خیابان به نفع سالمتی همه است و مردم را تشویق به فعال بودن در 

سفر می کند.

سوالها

-آیا مردم برای برقراری مکالمه در محیط شهری، باید صدای خود را بلند کنند؟

-آیا ساختمان هایی که مشرف به خیابان هستند، پنجره های خود را حتی در روزهای گرم بسته نگه می دارند؟

-آیا وسایل نقلیه بوق می زنند یا موتورهایشان صدای بلند دارند؟

-آیا مصالحی که برای صاف کردن جاده ها استفاده می شود، سروصدای وسایل نقلیه را به هنگام رانندگی در جاده 

کاهش می دهند؟

-آیا خیابان به منظور کاهش امکان رانندگی تهاجمی، طراحی شده است؟ آیا رانندگان آموزش دیده اند که در این 

خیابان خوب رانندگی کنند؟

-آیا به هنگام جمع آوری زباله سروصدایی شنیده می شود و آیا این موارد در ساعت های خاص اتفاق می افتد؟

خوب  و  آرام  می کنند  تشویق  را  مردم  کناری  خیابان های  به  تنگ  ورودی های  و  باریک  فرعی  خیابان های 
 رانندگی کنند.
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 به تنگ هایورودی و باریک فرعی هایخیابان
 و آرام کنندمی تشویق را مردم کناری هایخیابان
 .کنند رانندگی خوب

East Street, LB Bromley 

 هایفعالیت سایر و هاتحویل انتقاالت، و نقل
 در اختالل تا شوند بندیزمان توانندمی صداوسرپر

 .برسد حداقل به ساکنان آرامش
 

 استفاده برای هاکاروکسب و مشاغل صاحبان تشویق
 کاهش به تواندمی صدا،کم یا برقی ۀنقلی وسایل از

 .کند کمک صداوسر و هوا آلودگی
 

 هایجاده سطح از کمتر تازه هایجاده سطح صدای
 .است قدیمی

Kensington High Street, RB Kensington 
and Chelsea 

 

EastStreet,LBBromley

نقل و انتقاالت، تحویل ها و سایر فعالیت های پرسروصدا می توانند زمان بندی شوند تا اختالل در آرامش ساکنان 
به حداقل برسد.
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تشویق صاحبان مشاغل و کسب وکارها برای استفاده از وسایل نقلیۀ برقی یا کم صدا، می تواند به کاهش آلودگی هوا و 

سروصدا کمک کند.
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صدای سطح جاده های تازه کمتر از سطح جاده های قدیمی است.
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KensingtonHighStreet,RBKensingtonandChelsea

ـ هوای پاک
بهبود کیفیت هوا به نفع همه است و در عین حال، به کاهش شرایط نابرابر سالمتی نیز کمک می کند. اقدامات 
وسیع الزم در سطح شهر مورد نیاز است، اما اقدامات محلی نیز الزم است انجام گیرد. هر چیزی که سبب کاهش 
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چشمگیر میزان ترافیک در جاده شود یا تعداد وسایل نقلیۀ آالینده را کاهش دهد به بهبود کیفیت هوای محلی 
کمک خواهد کرد که این اقدامات به آمار زیست محیطی شهری کمک خواهد کرد.

سوالها

-آیا برای بهبود کیفیت هوا و کاهش منابع آالینده به ویژه وسایل نقلیۀ موتوری، اقدامات محلی صورت 
گرفته است؟

-آیا افرادی که می توانند پیاده یا با دوچرخه مسیرهای کوتاه را طی کنند، از اتومبیل شخصی استفاده می کنند؟ 
-آیا در سفرهای کوتاه، اقدامی صورت گرفته تا پیاده روی، دوچرخه سواری و حمل ونقل عمومی را نسبت 

به رانندگی با خودرو شخصی، سریع تر یا راحت تر کند؟ 
-آیا وسعت، قابل دسترس بودن و هزینۀ پارکینگ خودرو در امکانات محلی انگیزه ای برای رانندگی کردن 
به جای پیاده روی، دوچرخه سواری یا استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی فراهم می کند؟ آیا پارکینگ مناسب 

برای دوچرخه تهیه شده است؟
-آیا امکان دارد که حجم ترافیک را با استفاده از خیابان یا محدود کردن دسترسی به وسایل نقلیۀ آلوده 

کاهش داد؟
-آیا ابتکار عملی برای ترویج استفاده از وسایل نقلیه با آالیندگی کم یا صفر برای پیک های حمل ونقل 
و سرویس دهندگان سفرهای کوتاه که امکان ارائۀ خدمات با پای پیاده یا دوچرخه یا استفاده از وسایل 

نقلیۀ عمومی ندارند، در نظر گرفته شده است؟
-آیا مشاغل محلی تشویق می شوند که با یکی کردن تحویل و جمع آوری زباله، از حجم ترافیک بکاهند؟ 

-آیا وسایل نقلیۀ الکتریکی یا وسایل نقلیه با میزان آالیندگی کم می توانند آن سفرها را انجام دهند؟
-آیا کمپین و فعالیت های تبلیغاتی وجود دارد که راننده ها را از روشن نگه داشتن موتور وقتی ماشین را 

پارک می کنند یا در ترافیک سنگین مانده اند، منع کند؟
-آیا رانندگان به طور ترس آوری با سرعت زیاد ترمز می کنند؟

بهتر است در بعضی از مشاغل برای نقل و انتقاالت تحویل های محلی به جای وانت و موتورسیکلت و یا استفاده 
از اسکوتر از دوچرخه های باری یا دوچرخۀ برقی استفاده شود. 
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 انتقاالت و نقل برای مشاغل از بعضی در است بهتر
 یا و سیکلتموتور و وانت جای به محلی هایتحویل

 ۀدوچرخ یا باری هایدوچرخه از اسکوتر از استفاده
 . شود استفاده برقی

London Bridge, LB Southwark 

 

 کردن ترراحت به اطمینان دادن با محلی هایبرنامه
 تا کنند تشویق را مردم توانندمی سواریدوچرخه

 خانه در کوتاه سفرهای در را خود شخصی هایخودرو
 .بگذارند

 

 خود موتورهای که رانندگانی هدفمند آموزش و اجبار
 به تواندمی دارند،می نگه روشن توقف حالت در را

 رانندگی تأثیر از آگاهی افزایش و هوا آلودگی کاهش
 .کنند کمک هوا کیفیت بر

 

 از استفاده عدم به شدن تشویق و ترافیک کاهش
 هوا کیفیت بهبود برای آالینده، بسیار ۀنقلی وسایل

 به بخشیدن پایان مانند محلی ابتکارات. است ضروری
 در رانندگی جذابیت کاهش سبب خودروها بحث

 .شودمی مسکونی مناطق در کوتاه هایمسافت

Coleridge Road, LB Waltham Forest 

 

LondonBridge,LBSouthwark
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تا  کنند  تشویق  را  مردم  می توانند  دوچرخه سواری  کردن  راحت تر  به  اطمینان  دادن  با  محلی  برنامه های 
خودروهای شخصی خود را در سفرهای کوتاه در خانه بگذارند.
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 .کنند کمک هوا کیفیت بر

 

 از استفاده عدم به شدن تشویق و ترافیک کاهش
 هوا کیفیت بهبود برای آالینده، بسیار ۀنقلی وسایل

 به بخشیدن پایان مانند محلی ابتکارات. است ضروری
 در رانندگی جذابیت کاهش سبب خودروها بحث

 .شودمی مسکونی مناطق در کوتاه هایمسافت

Coleridge Road, LB Waltham Forest 

 

اجبار و آموزش هدفمند رانندگانی که موتورهای خود را در حالت توقف روشن نگه می دارند، می تواند به کاهش 
آلودگی هوا و افزایش آگاهی از تأثیر رانندگی بر کیفیت هوا کمک کنند.
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کاهش ترافیک و تشویق شدن به عدم استفاده از وسایل نقلیۀ بسیار آالینده، برای بهبود کیفیت هوا ضروری 
است. ابتکارات محلی مانند پایان بخشیدن به بحث خودروها سبب کاهش جذابیت رانندگی در مسافت های کوتاه 

در مناطق مسکونی می شود.
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ـ سایه و سرپناه
وزش بادهای شدید، بارش باران های شدید، هوای بسیار گرم و در معرض آفتاب بودن، می تواند تأثیری زیادی 
بر توانایی افراد در فعالیت های سفری و گذراندن وقت در خیابان و همچنین لذت بردنشان از حضور در خیابان 
داشته باشد. با تغییر اوضاع و شرایط لندن و تجربۀ تغییر بیش از حد دمای هوا، نیاز به سایه و سرپناه بیشتر 

احساس می شود.

سوالها

-آیا مردم به راحتی می توانند در روزهای داغ و آفتابی به خصوص در مکان هایی که جمع می شوند و وقت خود 
را می گذرانند، مانند میادین عمومی و مکان هایی که می نشینند، برای خود سایه بانی پیدا کنند؟

-آیا مردم می توانند موقع بارش باران به راحتی برای خود پناهگاه پیدا کنند؟
-آیا سرپناه نداشتن مردم در بادهای شدید پیاده روی را دشوار و یا گذراندن وقت در خیابان را ناخوشایند 

می کند؟
-آیا سایه بان و سرپناه هنگام بارش باران های شدید و دمای زیاد که در نتیجۀ تغییر آب وهوا رخ می دهند، به 

اندازۀ کافی وجود دارد؟
-آیا سایه بان و سرپناه به گونه ای ساخته شده که خیابان، برای عابران پیاده، دوچرخه سواران و کسانی که برای 

گذران وقت می آیند، جذابیت داشته باشد.
-آیا وجود انواع مختلف درختان شرایط ایجاد سایه در تابستان و رد شدن نور در زمستان را فراهم می کند؟

-آیا ساختمان های کنار خیابان، امکاناتی برای سرپناه، مانند سایبان و حفاظ فراهم می کنند؟ آیا ایستگاه های 
اتوبوس پناهگاه دارند؟

-آیا ساختمان هایی که در خیابان هستند، یک هوای ناخوشایندی ایجاد می کنند؟ آیا سرعت باد را افزایش می دهند؟

درختان می توانند به ایجاد سایه در تابستان کمک کنند و در زمستان ریزش برگ های درختان اجازه می دهند 
 که نور خورشید عبور کنند.
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 کمک تابستان در سایه ایجاد به توانندمی درختان
 اجازه درختان هایبرگ ریزش زمستان در و کنند

 .کنند عبور خورشید نور که دهندمی

Great Dover Street, LB Southwark 

 هایایستگاه و هاساختمان هایورودی در هابانسایه
 کمک خیابان در سرپناه و سایه وجود به همه اتوبوس،

 .کنندمی

The Broadway, LB Ealing 

 هاخیابان در طبیعی زهکشی کردن وارد و درختان کاشت
 بارش و تریشب دمای برای شهر شدن آماده از اطمینان به
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سایه بان ها در ورودی های ساختمان ها و ایستگاه های اتوبوس، همه به وجود سایه و سرپناه در خیابان کمک می کنند.
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کاشت درختان و وارد کردن زهکشی طبیعی در خیابان ها به اطمینان از آماده شدن شهر برای دمای بیشتر و 
بارش باران های شدید که در نتیجۀ تغییر آب وهوا رخ می دهند، کمک می کند.
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پتانسیل ساختمان های جدید بلند برای تغییر ریز اقلیم محیطی یک خیابان و افزایش سرعت باد، الزم است 
در مرحلۀ طراحی به دقت بررسی شود.
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ـ اصالح خیابان های لندن )برای سالم تر شدن خیابان هایمان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟(
با شاخص های خیابان سالم، متوجه می شویم که همان  با طرح سؤال هایی در مورد کیفیت خیابان مطابق 
مسائل دوباره و دوباره ظاهر می شوند. تمرکز روی این مشکالت متداول می تواند به ما کمک کند تا هر کاری که 

می توانیم، به صورت فوری برای توسعۀ شاخص های خیابان سالم انجام دهیم. به طور مثال:

ـازفضایخیابانبهنوعیمتفاوتاستفادهکنید

بسیاری از خیابان ها با خودرو های شخصی در حال حرکت و پارک شده سبب می شوند احساس کنید فضای 
اندکی برای مردم در نظر گرفته شده است. خیابان ها قسمت بزرگی از فضای عمومی شهر را تشکیل می دهند، 
بنابراین هر چه اجازه دهیم فعالیت در آنجا زیاد شود، تأثیر زیادی روی سالمتی و رفاه حال ساکنان خواهد 
داشت. ما می توانیم با یک تغییر تعادل در خیابان ها، قبول کنیم که نقش خیابان در واقع داشتن زندگی در 
راه های  و  عریض تر  را  سنگفرش ها  می توانیم  مثال،  طور  به  است.  اجتماعی  فضای  در  بودن  و  منزل  از  خارج 
کناری را باریک تر کنیم و یا می توانیم با تغییر چگونگی پارک کردن، فضای کمتری در هر بازۀ زمانی مقررشده، 
داشته باشیم. اتوبوس ها و دوچرخه ها، زمان حضور زیادی در خیابان ها دارند_ می توانند افراد زیادی را نسبت به 

خودروهای شخصی جابه جا کنند بنابراین باید به فکر اختصاص دادن فضا به آن ها باشیم.

ـسرعتترافیکراکاهشدهید

اگر بتوانیم سرعت وسایل نقلیه را در خیابان ها کاهش دهیم، خیابان ها، امن تر، آرام تر، سروصداها کمتر و عبور از 
خیابان راحت تر خواهد شد. خیابانی با ترافیک کندتر به احتمال زیاد افراد بیشتری را برای پیاده روی، دوچرخه سواری و 
گذراندن زمان در آن جذب می کند. خیابانی با ترافیک خودرویی کمتر به احتمال زیاد افراد بیشتری را برای قدم زدن، 
دوچرخه سواری و گذراندن وقت جذب می کند. با اینکه کاهش سرعت، حجم فیزیکی ترافیک را آرام می کند، ولی باید 
روش استفاده از خیابان را با آگاهی تغییر داد تا رانندگان به رانندگی بادقت تشویق شوند. همۀ این ها به مردم کمک 

می کنند تا در بازی کردن، معاشرت، حرکات ورزشی و استراحت در خیابان احساس راحتی کنند.

ـحجمترافیکراکاهشدهید

وسعت زیاد ترافیک در بعضی از مناطق، تصور اینکه چگونه یک خیابان با خارج کردن بعضی از وسایل نقلیه 
این فکر خوب است که  برای  از دالیل اصلی  این یکی  ایجاد کند را سخت است.  برای مردم راحتی  می تواند 
سفرهای خودرویی را با پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی جایگزین کنید. با این حال، 
این تغییر به احتمال زیاد مدتی طول می کشد. برای کمک به این امر، می توانیم شیوۀ عادی حرکت ترافیک در 
یک منطقه را تغییر دهیم تا پیاده روی، دوچرخه سواری یا استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی سریع تر، راحت تر و 
دلپذیرتر از رانندگی شود. به طور مثال ، بعضی از خیابان ها می توانند به روی ترافیک بسته شوند و برخی دیگر 

فقط برای وسایل نقلیۀ خاصی همچون اتوبوس یا دوچرخه باز باشند.
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ـوضعیتآشفتهراحذفکنید

اگر ما خیابان ها را سروسامان دهیم و مرتب کنیم، به مکانی لذت بخش برای گذراندن وقت تبدیل خواهند 
شد. برای انجام این کار باید خیابان ها را برای خوش آمدن و رضایت اقشار وسیعی از مردم – حذف موانعی برای 
بلند استفاده می کنند - بسازیم. به طور  یا عصای  از سگ های راهنما  افرادی که  از ویلچیر،  استفاده کنندگان 
مثال، در جایی که بسیاری از عالئم جاده ای، عالئم راهنمایی و رانندگی و عالئم ترافیکی وجود دارد، خیابان های 
نامرتب برای  محلی شبیه جاده های اصلی دیده می شوند و سنگفرش ها هم به دلیل وجود عالئم راهنمایی و 
پیاده روها حس ناخوشایند برای مردم خواهند داشت. در حالی  که باید صندلی ها، ظروف زباله، تقاطع خیابان ها و 
پارکینگ دوچرخه ها در مکان های خوب قرار بگیرند، باید سایر اشیا در سنگفرش ها را بررسی کنیم که آیا اصاًل 
وجود آن ها در این محل الزم هستند؟ در بعضی از خیابان ها چراغ های روشنایی و عالئم راهنمایی می توانند روی 
ساختمان ها نصب شوند در صورتی که در سایر خیابان ها چراغ های روشنایی و عالیم راهنمایی ممکن است روی 

یک تیر برق نصب شده باشند.

ـکاشتبیشتر

کاشتن مرتب درختان یا گیاهان دیگر در جای خوب خیابان را به مکانی جذاب و آرامش بخش تبدیل می کند. 
این کار می تواند مردم را ترغیب کند که از خیابان به عنوان پارک یا باغ استفاده کنند. نواحی کاشته شده و 
سطحی که آب از آن عبور می کند، می تواند به عنوان بخشی از سیستم زهکشی شده باشد. همچنین، کاشتن 
درختان و سایر گیاهان در خیابان می تواند به ایجاد سایه ، تمیز کردن هوا و حمایت از تنوع زیستی کمک کند.

ـبررسیفضاهایرهاشده

می توانیم خیابان هایی را که به صورت رهاشده، ازیادرفته و تاریک هستند و یا خیابان هایی که به هر دلیلی 
در آن ها احساس ناامنی می شود، امن و جذاب سازیم. این امر با روشن سازی و اطمینان از اینکه کاشت گیاهان 

و درختان به صورت انبوه و خفه کننده نباشد و یا به هر روش دیگر و نیز بهبود چیدمان می تواند عملی شود. 

ـاطمینانازمطلوبیتچشماندازخیابان

خیابان های مشرف که احساس امنیت و خوشایندی می دهند، آن هایی هستند که در و پنجره ساختمان ها 
به خیابان یا نزدیک به خیابان باز شود. ما می توانیم با از بین بردن و حذف موانعی مانند شاخ و برگ های بلند، 
نرده ها و دیوارها، ساختمان ها را از خیابان قابل دیدن کنیم. هرجا که فرصتی هست ساختمان ها را تأثیرپذیر 
کنیم، باید مطمئن شویم که ساختمان ها پشت به خیابان نباشند و باز شدن در و پنجره ها به خیابان بهتر از 

مشرف بودن دیوار خالی به خیابان است.

ـاحساسمالکیتراترویجدهید

می توانیم با درگیر کردن مردم محل در اصالح وضعیت محلۀ خود، خیابان را متمایز کنیم و تحت مراقبت 
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مردم درآوریم. این امر می تواند شامل تغییرات دائمی، مانند باب کردن کاشتن گیاه که توسط ساکنان یا برنامه ها 
و فعالیت های موقتی باشد. می توانیم  ساکنان ساختمان ها که ظاهر ساختمان های خود را اصالح کنند یا فضای 
خصوصی ملک خود را قابل استفاده تر کنند، تشویق کنیم. می توانیم مردم را تشویق کنیم که از خیابان به عنوان 

فضای اجتماعی استفاده کنند.

ـخیابانراتمیزنگهدارید

باید اطمینان حاصل کنیم که خیابان ها و اماکن عمومی در حد استاندارد باالیی نگهداری می شوند، به گونه ای 
باشیم. می توانیم  راکد  و آب  یا چاله  افتاده  برگ های  زباله،  از  عاری  و  امن  که صاحب یک خیابان خوشایند، 
اولویت بندی رفت و روب و نگهداری و نظافت سنگفرش ها را مثل نگهداری از خیابان های اطراف در اولویت قرار 

دهیم.
وضعیت خیابان ها در لندن بسیار متفاوت از هم هستند. بنابراین، برخی از این اقدامات به طبع نسبت به بقیۀ 
خیابان ها کاربرد زیادی دارد. اما همیشه کاری هست که می شود انجام داد. تا حد ممکن، عمل کردن به این 
اقدامات به کاهش ترافیک موتوری و اطمینان دادن از اینکه خیابان به صورت مردم-محور- طراحی و مدیریت 

شده است کمک خواهد کرد.

ـ سومین کنفرانس و جایزه بین المللی خیابان سالم 2019 

گالسکو
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 مصاحبه با لوسی سندرزـ 

 سطططاندرز، لوسطططی با Landor LINKS)لندور لینکس ) ۀسطططسطططؤم کنفرانس، این برای
 همکاری اسططت، کرده کار لندن ونقلحملسططازمان  با که عمومی بهداشططت متخصططص

سی  را سالم هایخیابان اجرای ارچوبهچ تا کندمی  سالم، خیابان رویکرد نوین. دکنبرر
صمیم مرکز در راها آن سالمتی و افراد ستفاده و مدیریت طراحی، هایحوزه در گیریت  ا

  .دهدمی قرار عمومی فضاهای از

صمیم برای شواهد، بر ارچوبی مبتنیهچ سالم هایخیابان رویکرد  سطح هر در سازیت
 ریزیبرنامه و عمومی یقلمرو شططهری، نقلوحمل ۀحوز در عمومی سططالمت جلب برای
توسعه  ایگونهبه  را شده و مخصوص خیابان سالمسفارشی ساندرز، ابزارهای لوسی. است

شکان تا داد سکن در را سالم هایخیابان رویکرد بتوانند پز  طراحی، پژوهی،مورد افقی، ا
 کشططور از خارج و انگلسططتان را در پزشططک 500 از بیش وی. گیرند کاره ب ارزیابی و اجرا

 .است داده آموزش

ـمصاحبهبالوسیسندرز

برای این کنفرانس، مؤسسۀ لندور لینکس ))Landor LINKS با لوسی ساندرز، متخصص بهداشت عمومی 
که با سازمان حمل ونقل لندن کار کرده است، همکاری می کند تا چهارچوب اجرای خیابان های سالم را بررسی 
کند. رویکرد نوین خیابان سالم، افراد و سالمتی آن ها را در مرکز تصمیم گیری در حوزه های طراحی، مدیریت و 

استفاده از فضاهای عمومی قرار می دهد. 
برای جلب سالمت  برای تصمیم سازی در هر سطح  بر شواهد،  رویکرد خیابان های سالم چهارچوبی مبتنی 
عمومی در حوزۀ حمل و نقل شهری، قلمروی عمومی و برنامه ریزی است. لوسی ساندرز، ابزارهای سفارشی شده 
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و مخصوص خیابان سالم را به گونه ای توسعه داد تا پزشکان بتوانند رویکرد خیابان های سالم را در اسکن افقی، 
انگلستان و خارج از کشور  موردپژوهی، طراحی، اجرا و ارزیابی به کار گیرند. وی بیش از 500 پزشک را در 

آموزش داده است.
 Healthy Streets Ltd(( لوسی ساندرز با تکیه بر موفقیت خود در لندن، به عنوان مدیر شرکت خیابان سالم
تخصص خود را در اختیار شهرها و مناطقی در سطح جهان قرار داده و از مقامات محلی، مشاوران و گروه های 
تبلیغاتی برای پیاده سازی رویکرد خیابان های سالم حمایت می کند. بنابراین، افراد بیشتری را قادر می سازد تا به 

صورت پیاده و یا با استفاده از دوچرخه سفرهای روزمرۀ خود را به انجام برسانند. 
در حال حاضر، موضوع خیابان های سالم، چهارچوب استراتژیک حمل ونقل 25 ساله شهردار است، ستونی برای 
برنامۀ لندن )برنامۀ فضایی( و بخشی از تمام راهبردهای قانونی شهردار است. لوسی در سال 2012 با اتمام برنامۀ 
آموزش تخصصی پزشکی انگلستان در بهداشت عمومی، بورسیۀ دانشکدۀ بهداشت عمومی انگلستان را به دست 

آورد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و بهداشت عمومی است.
اجرای خیابان های سالم برای ساختن شهرهای بهتر، مکان هایی برای پیاده روی، دوچرخه سواری و گذراندن 

وقت و همچنین، پشتیبانی از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مهم است.
به میزبانی شورای شهر گالسکو، سومین کنفرانس ساالنه خیابان های سالم، برای معرفی بهترین موارد اجراشده 
از خیابان های سالم و ارائۀ پروژه های موفق خیابان های سالم در انگلستان و فراتر از آن تشکیل شده است. این 
رویداد بهترین نمونه های رهبری سیاسی، سیاست گذاری، اجرای پروژه ها و برنامه هایی را که خیابان های سالم 

ارائه می دهند، به نمایش می گذارد

کنفرانس می خواهد از هرکسی که عالقه مند است تا تجربۀ خود را در زمینۀ اجرای خیابان های سالم، فارغ 
از اندازه و مقیاس پروژه به اشتراک بگذارد، دعوت و مساعدت کند. این تجربه می تواند تدوین یک استراتژی 
همۀ  باشد.  کوچک  مقیاس  در  تاکتیکی  مداخلۀ  یا  تحول  ایجاد  خیابان،  مجدد  طراحی  منطقه ای،  حمل و نقل 

پیشنهادها در نظر گرفته خواهند شد.
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نمایشگاه خیابان کامل ) Healthy Streets( فرصتی بی نظیر برای نشان دادن و معرفی محصوالت و خدمات 
مربوط به موضوع خیابان کامل، سازندگان اصلی قطعات، دارندگان بودجه و افراد مسئول ارائۀ خدمات مشاوره 
فراهم  را  دوچرخه سواری  و  پیاده روی  زیرساخت های  تصفیه،  حل های  راه  و  هوا  کیفیت  بر  نظارت  تخصصی، 

می کند. خدمات مانند اجارۀ دوچرخه های الکترونیکی، محصوالت خیابانی و موارد دیگر.
اگر سازمان شما یک مبتکر، پیشگام و یا متخصص در زمینۀ خیابان کامل است، نمایش محصوالت یا خدمات 

شما مسیر مستقیم به بازار را تسهیل می کند.

در اجالس بین المللی خیابان های سالم با چه کسی مالقات خواهید کرد؟
در کنفرانس، ما با ارائۀ ترکیبی اساسی از سخنرانی های اصلی وزیران دولت، میزبان شوراها و حامیان مالی 
آن ها هستیم، به عالوه سمینارهای ارائه شده در موضوعات مختلف، به عنوان بهترین برنامه های کنفرانس شما را 

به پیگیری سیاست های خیابان کامل ترغیب می کند.
غرفه های حاشیۀ کنفرانس خیابان کامل، بسترهای مناسبی را برای غرفه داران فراهم می کند تا با مشتریان 

موجود، مشتریان آینده و همکاران آینده مالقات و شبکۀ تجاری ایجاد کنند.
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ـدرکنفرانسونمایشگاهجنبیآنباافرادزیرآشنامیشوید:

- برنامه ریزان شهری و حمل ونقل
ـ مشاوران کیفیت هوا

ـ پیشتازان پیاده روی و دوچرخه سواری
ـ مدیران پروژه های شهری

ـ رهبران مدنی و سیاست مداران
ـ طراحان و برنامه ریزان بزرگراه ها و مهندسان ترافیک

ـ طراحان شهری و حرفه ای های مکان سازی شهری
ـ مدیران استراتژی

aivd  ـ مدیران حمل ونقل
ـ مدیران اجرایی

ـ مدیران انتخاب دقیق
ـ برنامه ریزان سفر

 ـ مدیران تغییر رفتار شهروندان
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چرا باید دراجالس بین المللی خیابان سالم 2019 شرکت کنید؟
شهر گالسکو در حال تبدیل شدن به یک شهر توریستی فعال است. تقاطع های ایمن تر، خیابان های قوسی و 
پرپیچ وخم، مسیرهای تفکیک شده همراه با کمپین های بازاریابی برای افزایش تنوع کاربری ها، در سراسر گالسکو 

به چشم می آیند...

هیئت های نمایندگی شرکت کننده در کنفرانس، در خیابان های سالم شهر، از بهترین فرصت ها در زمینۀ طراحی 
استفاده می کنند، در مورد چالش ها و فرصت های مشترک بحث و گفت وگو می کنند و با یکدیگر تشکیل شبکه می دهند 

تا با درک بهتر مسائل و بررسی راه حل های ممکن، برای همدیگر و مخاطبان جدید الهام بخش باشند.
اجالس امسال که به میزبانی شورای شهر گالسکو برگزار می شود، جلسات کامل سخنرانی، کارگاه ها، بازدید های 

میدانی و بحث های علمی در پانل های تخصصی بین المللی را در بر می گیرد.

شرکت کنندگان در این اجالس شعار های زیر را سرلوحۀ اقدامات آتی خود قرار می دهند:
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ـ با داشته ها و یافته ها جشن بگیرید و آنچه را که نیست، به اشتراک بگذارید.
ـ بیاموزید که چگونه توسعۀ دوچرخه تفاوت مؤثری در حیات شهری ایجاد می کند.

ـ با بهترین آگاهی ها و آمادگی بهتر برای توسعۀ زندگی سالم در لندن، رهسپار شوید.

ـ درباره جایزۀ بین المللی خیابان سالم
مبحث خیابان سالم رویکردی است برای چگونگی طراحی و مدیریت فضاهای عمومی و سیستم های حمل ونقل 
خود به گونه ای که آن ها به نیازهای مردم ، سالمتی و خوشبختی آن ها خدمت کنند. رویکرد خیابان های سالم 
مکان های فعال و فضاهای پرجنب وجوش ایجاد می کند که مردم را به پیاده روی و چرخه سوق می دهد. مردم 
باید بتوانند بدون تأخیر قدم بزنند و چرخۀ خود را طی کنند و بدون مشکل بمانند. همۀ ما باید بیشتر از این 

خارج شویم و سفرهایمان را به سود خود و به نفع جامعه فعال کنیم.
1ـجایزۀبهتریننوآوریدرخیابانهایسالم

جایزۀ بهترین نوآوری در خیابان های سالم می تواند شامل نوآوری های فناوری مانند راه حل های بهبود کیفیت 
هوا باشد، برای مثال دیوارهای سبز و مادون قرمز، زیرساخت های مسافرتی و گردشگری فعال، مانند پارکینگ 
و  مهندسی  زمینۀ  در  اصلی  ایده های  نوآوری همچنین می تواند شامل  و مسیرهای دوچرخه. جایزۀ  دوچرخه 

طراحی خیابان باشد با این توضیح که همیشه این نوآوری ها، اقدامات مبتنی بر فناوری محسوب نمی شوند.
2ـجایزۀایجادبهترینتغییراترفتارهایشهروندیدرشهرها

این جایزه کمپین های بازاریابی را مورد شناسایی قرار می دهد که با مخاطبان هدفشان درگیر می شوند، تأثیر 
قابل اندازه گیری دارند، در جای دیگر قابل تکرار هستند و برای پول و ارزش آفرینی ارزش زیادی قائل هستند. 
آن ها می توانند در ابعاد کوچک، متوسط یا در حد فعالیت در چند کانال فضای مجازی باشند. سؤال اصلی این 

خواهد بود: آیا به خوبی کار می کنند؟
3ـجایزۀقهرمانیخیابانسالم

این جایزه به فردی اعطا می شود که سهم شخصی برجسته ای در خیابان های سالم داشته است. این شخص 
می تواند یک سیاست مدار باشد، همچنین مدیران ورهبران مشاغل، دانشگاهیان، طرفداران محلی برای سفرهای 

فعال و شخصیت های رسانه ای و ورزشی باشند که دستور کار را به پیش برده اند.
4ـجایزۀبهترینحملونقلاشتراکی

جایزۀ حمل و نقل اشتراکی به دنبال متقاضیانی است که راه حل های تحرک فعال مانند سرویس های جدید 
اتوبوس یا تراموا، مراکز تحرک، سهم دوچرخه و اسکوتر را ارائه می دهند.

5ـمعرفیپروژۀاجتماعیسالخیابانسالم
جوایز این بخش به متقاضیانی تعلق می گیرد که پروژه های تحت هدایت آن ها، اجتماعی بوده و توانسته باشد 
تا جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. پروژه هایی که طراحان آن توانسته باشند با ایجات تغییرات کوچک، تغییرات 

بزرگی در جامعه ایجاد کنند.
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)Love Lane Community Garden( ـ پروژۀ پارک اجتماعی خط عشق
برای مثال، پروژۀ پارک اجتماعی خط عشقLove Lane Community Garden( ( یک پارک جدید خطی 
درSouth Norwood، کرویدون )لندن بزرگ(   Friends of Love Lane Green  شهری است که توسط

ایجاد شده است.

به نظر می رسید که حضور فضای سبز برای همیشه در جامعه گم رنگ شده است. با اجرای پروژه، این مسیر 
پیاده روی اصلی به فضایی تبدیل شد که به صورت یک نوار سبز و باریک در کنار یک پیاده رو، پس از فروخته شدن به 

توسعه دهندگان در دهۀ 1980، امتداد می یافت. در مجموع، فضایی برای اجتناب از شتاب زدگی فراهم شد.
زمانی که اما هوپ فیچ ) Emma Hope-Fitch(  پروژۀ خط عشق )Love Lane( را راه اندازی کرد، ابتدا 
اعضای جامعه را برای همکاری دور هم جمع کرد. آن ها امروز با کمک هم، زمین را پاک می کنند، درختان میوه 

می کارند و تجهیزات بازی برای کودکان محلی نصب می کنند.

Hackney Parklets(( ـ پروژۀ پارکلت های اجتماعی خیابان هکنی
پروژۀ پارکلت های هکنی، یک برنامۀ ابتکاری و خالقانه اجتماعی است که عبارت است از: ایجاد شکست در 
زمینی در حال حاضر به پارکینگ خودروها اختصاص دارد. پروژۀ پارکلت به افراد و جوامع این امکان را می دهد 
که به جای پارکینگ و در محل پارکینگ، پارکلت بسازند، تفرجگاه کوپکی که توسط افراد و جامعه اداره می شود.

طراحی پارکلت ها به خالقیت افراد یا گروه های کوچک واگذار شده است، هرچند اجرای کار توسط کارمندان 
شورا نظارت می شود. 

اما  باید دقت کرد تا شکل گیری پروژه توسط افراد محلی و مردم پشتیبانی شود. این طرح می تواند مواردی 
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مانند صندلی، گیاهان و گل ها، مناطق بازی، فضای گرم، کارهای هنری، مراکز Wi-Fi و پارکینگ چرخه را در 
بر بگیرد - گزینه های پارکلت بی پایان است.

))Raploch Street Design ـ پروژۀ طراحی خیابان راپلوچ
این پروژه نمونه ای از یک همکاری شگفت انگیز، خالق و متمرکز بین جامعه و مردم خیابان راپلوچ، شورای 

استرلینگ و مؤسسۀ ساسترانس اسکاتلند
ترافیک که  تبدیل یک محله متمرکز و محاصره شده در  با هدف  پروژه  این  )Sustrans Scotland( است. 

توسط یک جادۀ شلوغ )جاده راپلوچ( تقسیم شده است به مکانی که برای پیاده روی و دوچرخه سواری با فضاهای 
بهتر و فرصت های بازی، تعامل اجتماعی و ارتباطات اجتماعی قوی تر و بهتر طراحی شده است.
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این پروژه بر اساس 12 ماه کار کارشناسی گسترده و طراحی با حداکثر درگیری با جامعه و ذی نفعان به اجرا 
درآمده است. 

تحویل طراحی مفهومی پروژه برای کل محله قرار است در سال 2021 اجرا و تحویل شود. طراحان پروژه در 
قسمت های مختلف از مراحل طرح، مردم و ذی نفعان طرح را درگیر کرده اند. بیش از 2  هزار نفر از اهالی منطقه 
با طراحان همکاری داشته اند و طراحی کار حاصل برگزاری بیش از 40 نشست تخصصی با حضور همۀ عوامل 

دخیل در اجرای طرح است.

1-پیشنهادجایزۀسالبرایخیابانسالم
این جایزه با در نظر گرفتن تمام شاخص های خیابان سالم از جمله: طراحی خیابان، دسترسی، گزینه های فعال 
سفر، ایمنی، بهبود کیفیت هوا و قابلیت زیست پذیری شهری، پیشنهادهای خیابان های سالم سال را به رسمیت 
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می شناسد. چکیده های ارسالی باید بیشترین تأثیرات اقدامات نرم و سخت را نشان دهند.
2-جایزۀخیابانسالمسال

جایزۀ خیابان سالم سال به دنبال شناسایی و معرفی متقاضیانی است که پیش تر طراحی مجدد خیابان را به 
انجام رسانده اند و این طرح ساخته و تحویل داده شده است.

3-جایزۀبهترینشهرسازیتاکتیکی
داوران عالقه مندند تا نمونه هایی از تغییرات کوچک ارائه دهند که تفاوت بزرگی در خیابان های سالم ایجاد 
می کند. این جایزه بر بهترین مداخالت شهرسازی تاکتیکی که با مشارکت مردم و با تأکیذ بر ابزار های خالقانه و 
بکارگیری حداکثری از ابزار های شهر هوشمند، به اجرا درمی آیند متمرکز شده است. طرح هایی مانند ساماندهی 
پارکینگ های حاشیه ای خیابان ها و نیز تبدیل حاشیۀ اتوبان ها به نقاطی جذاب برای مردم و افراد پیاده از این 

نوع موارد به شمار می آیند.

 )City Parklets, City of London( پروژۀ پارکلت شهر لندن
حاشیۀ  فضای  بازپس گیری  برای  نوظهور  معماران  تالش  دیده شدن  برای  لندن  معماری  طراحی  جشنوارۀ 
بزرگراه ها به عنوان فضای عمومی موقت توجه خود را معطوف داشته است. از جمله، پروژه ای که با هدف تبدیل 
فضاهای حاشیه ای کم استفاده شده، به فضاهایی خالقانه برای لذت بردن عابران پیاده و ذی نفعان طراحی و اجرا 
شده است. این پروژه از سند های استراتژیک »فرهنگ عبور و مرور، نگاه و احساس استراتژیک« و نیز »استراتژی 
می کنند،  تشویق  را  خیابان های شهر  در  کاوش  و  که خالقیت  پیاده  عابر  محوریت  با  لندن  حمل ونقل« شهر 

پشتیبانی می کند. 

 

4-بهترینپروژۀمنطقهایبهبودفضایکسبوکاردرخیابانهایسالم
جایزۀ بهبود بخش تجارت و فضای کسب وکار محلی، به متقاضیانی می پردازد که عبور و مرور فعال را ترغیب 
کرده اند و از طریق رویکردهای خالقانه، خیابان های سالم ایجاد کرده اند. در اعطای این جایزه شاخص هایی نظیر 

بازاریابی مؤثر، مشارکت در تجارت و رویکردهای تاکتیکی در شهرسازی معتبر و مد نظر است.
  Manor،TrueformRoyalManorBusinessDistrict  نمایش های دیجیتال برای منطقه بهبود تجارت سلطنتی



52

ها(
ص

اخ
ش
دو
کر

روی
ی
رف
)مع
م
سال

ن
ابا
خی

تنها بزرگ ترین پارک تجاری کراولی ، غرب ساسکس و الماس گاتویک است. با بیش از 500 شرکت و 30  هزار 
کارمند مستقر در این منطقه، ساالنه بیش از 24 میلیون وسیلۀ نقلیه از منطقۀ تجاری عبور و یا بازدید می کنند. 
به Trueform برای بهبود زیرساخت ها با توتم های دیجیتال برای این مکان تجاری محبوب پیشنهاد شد تا به 
مشاغل محلی فرصت داده شود تا محصوالت و خدمات خود را برای همه این افراد که با مشارکت درخور توجهی 

در اقتصاد محلی می توانند تبلیغ کنند، تبلیغ کند.
 Hammersmith از  هدف  هامرسمیت  بهسازی  منطقۀ   ،)BLEN( کم انتشار  محله  کسب وکار  همسایگی 
BLEN  پرداختن به کیفیت هوا با تغییر شغل ، کارکنان ، بازدیدکنندگان و عادت هاي ساکن در درازمدت و 

بهبود سالمت جمعیت محلي است. ایجاد یک قلمروی عمومی جدید قابل استفاده به عنوان محوری برای جامعه 
پیرامون مسئله کیفیت هوا عمل می کند. اقداماتی از جمله عالئم »گیاهان آلوده نیستند« و رویدادهای جامعه 

سبب آگاهی بخشی، آموزش و ترغیب تغییر معیار در بین کلیه ذی نفعان شده است.
5-جایزۀبهترینعکسسالباموضوعخیابانهایسالم

در این کنفرانس به بهترین عکس ها با موضوع خیابان سالم، جوایزی اعطا می شود. نمایش خالقانۀ طرح های 
خیابان کامل شامل آثار مربوط به حضور و مشارکت مردم در اجرای طرح ها و یا استقبال از آن ها، خالقیت های 

به کاررفته در ساخت پارکلت ها و فضاهای عمومی از شاخص های انتخاب این عکس هاست.
معیارهای ورود:

شما می توانید با استفاده از # HealthyStreetsPic2019 عکس خیابان های سالم سال خود را در توییتر 
ارسال کنید و مطمئن باشید که مورد بررسی و نقد قرار خواهند گرفت. کافی است در هر توییت یک عکس 

ارسال کنید و به آن ها بگویید عکس مربوط به کجاست.
با وارد کردن عکس، شما موافقت می کنید که Landor LINKS و همکاران آن ها می توانند از تصویر ارسالی 

شما )با اعتبار( استفاده کنند.
همچنین، عکس ها را می توانید از طریق ایمیل، با ارسال به ایمیل daniel@landor.co.uk و با وارد کردن 

عنوان:
 HealthyStreetsPic2019 # 

در خط موضوع ایمیل برای کنفرانس ارسال کنید.
6-جایزۀبنهمیلتونبیلی

جایزۀ بن همیلتون بیلی به دنبال متقاضیانی است که صنعت را به چالش کشیده و تغییر چشمگیری را به نفع 
مردم و مکان ها ترتیب داده اند. این یک جایزه برای موفقیت طی یک عمر است که از طراحان افسانه ای خیابان 

تجلیل می کند.
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خالصه سياستي

ادعای اصلی »توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل عمومی« )TOD( ، نیل به اهداف توسعۀ پایدار است. شهرهای بزرگ 
امروز، بدون تردید، میراث به جای مانده از شهرگرایی دوران مدرنیسم هستند. بنابراین، بسیار طبیعی است اگر 
اصالحات و سیاست های »توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل عمومی« به اجرا درآیند، انتظار داشته باشیم تا با نیل 
مبتنی  »توسعۀ  برنامۀ  و مجریان  باشیم. سیاست گذاران  داشته  توسعه یافته  پایدار ، جامعه ای  توسعۀ  اهداف  به 
این اصالحات و سیاست ها نشان دهند که  اجرای  از  تا در هر مرحله  باشند  قادر  باید  بر حمل ونقل عمومی« 
شاخص های توسعۀ پایدار در حال بهبود هستند. به بیان دیگر، انتظار طبیعی از اجرای این اصالحات و سیاست ها 

داشتن شهری »انسان محور«، با بهبود مستمر شاخص های زیر است:
 بدون فقر، باید به تمام انواع فقر در هر کجا باشد، پایان دهد.

 بدون گرسنگی، به تمام گرسنگی پایان دهد، به امنیت غذایی و تغذیۀ سالم برسد و کشاورزی پایا را 
ارتقا دهد.

 سالمتی مطلوب، زندگی سالم را تضمین کند و برای همه، در همۀ سنین، سطح سالمتی را بهبود 
بخشد.

 کیفیت آموزش، آموزش با کیفیت، برای همه میسر و مساوی باشد و فرصت های یادگیری برای همه، 
در تمام عمر فراهم شود.

 عدالت جنسی، جامعه را به سوی عدالت جنسی سوق دهد و تمامی دختران و زنان را قدرتمندتر کند.
 آب سالم و بهداشت، آب تصفیه شده و سالم در دسترس همه قرار گیرد و امکانات بهداشتی برای همه 

فراهم باشد.
 انرژی ارزان و تجدیدپذیر، دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود.

 کار و اقتصاد خوب، رشد اقتصادی پایا، فراگیر و باثبات مشهود باشد.
 زیرساخت خوب و نوآوری، ساخت زیر ساختار مقاوم، ارتقای صنعت پایا و عمومی و ارائۀ نوآوری توسعه یابد.

 کاهش نابرابری، کاهش نابرابری در کشورها و بین آن ها به حداکثر ممکن برسد.
 شهرها و جوامع پایا، شهرها و اقامتگاه های بشری را عمومی، امن، مقاوم و پایا سازد.

 استفادۀ امن از منابع، تضمین مصرف پایا و الگوهای مصرف مشهود باشد.
 اقدام دربارۀ آب وهوا، اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر آب وهوا و عوارض ناشی از آن را به انجام برسد.

 اقیانوس های پایا، حفظ و استفادۀ پایا از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعۀ پایا در دستور 
کار قرار گیرد.

پایای  مدیریت  خاکی،  اکوسیستم های  از  پایا  استفادۀ  بهبود  و  بازیابی  حفظ،  زمین،  از  پایا  استفادۀ   
جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند از 

دست رفتن تنوع زیستی در دستور کار باشد.
 صلح و عدالت، ارتقای جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعۀ پایا، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای 



54

ها(
ص

اخ
ش
دو
کر

روی
ی
رف
)مع
م
سال

ن
ابا
خی

همه و ساخت مؤسسه های کارا، قابل اعتماد برای همه و در همۀ سطوح در جریان باشد.
 همکاری ها در توسعۀ پایا، تقویت ابزارهای پیاده سازی و احیای همکاری های جهانی برای توسعۀ پایا 

انجام گیرد.
 این ها مجموعه انتظارات ما از اجرای سیاست ها و اصالحات »توسعۀ مبتنی بر حمل ونقل عمومی« است.
نتایج  از  تبع آن، »شهرسازی« که هر دو  به  و  نوین در »شهرنشینی«  رویکردهای  به  توجه   از سوی دیگر، 

»شهرگرایی« دوران مدرن هستند، به دلیل معضالتی است که اغلب کشورها با آن دست به گریبان اند. 
پروژۀ »شهرهای سالم« به عنوان گام مؤثری برای کاهش عوارض توسعۀ شهری و ایجاد توسعۀ شهری پایدار 
 )WTO( برای نخستین بار در چهارچوب »سالمتی برای همه« در دهۀ 1980 توسط سازمان بهداشت جهانی
مطرح شد. بر اساس آمارهای منتشرشده در چند سال آینده بیشتر از 30 شهر جهان جمعیتی بیش از 20 
بیشتر  زندگی  محل  بشر،  توسط  ساخته شده  محیط های  یا  شهرها  داد.  خواهند  جای  خود  در  را  نفر  میلیون 
جمعیت جهان به حساب خواهند آمد. مشکالت زیست محیطی، تأمین آب آشامیدنی، مشکالت تأمین مسکن، 
مدیریت دفع مواد زائد جامد )پسماندها( مشکالت بهداشتی، کاربری های اراضی شهری و حمل و نقل به همراه 
توسعۀ ناکافی و نا متوازن فرصت های آموزشی و چالش های مربوط به عدالت اجتماعی و فاصلۀ فقیر و غنی با 

توجه به افزایش چشم گیر فاصلۀ طبقاتی و جمعیت حاشیه نشین شهرها و... از مهم ترین مشکالت شهرهاست.
»نظریۀ شهر سالم« که برای نخستین بار در کنفرانس تورنتوی کانادا معرفی شد، شهر سالم را شهری تعریف 
می کند که مدام در ایجاد و یا بهبود اجتماعی، کالبدی و توسعۀ منابع فعالیت می کند، تا به این وسیله امکان 
عملکرد درست به منظور بیشترین بهره برداری از توان انسان ها را فراهم آورد )بحرینی، 1374: 6(. منظور از شهر 
سالم، رعایت همۀ کاربری ها با توجه به تراکم و سرانۀ مناسب و رعایت استاندارها و معیارهای سرانه است. رعایت 
مسائل زیست محیطی، زیرساخت ها، حفظ میراث فرهنگی، حراست از آسایش و غیره ضروری است. به طور کلی، 
در جهان امروز حفظ سالمتی و وجود شهر اجتماعی سالم از ضروریات اجتماعی است )زیاری، 1384: 30(. در 
عین حال، همان سازمان بهداشت جهانی، انسان سالم را انسانی می داند که هم از سالمت جسمی و هم از سالمت 

.)Boone Kamp &others, 1999:104( اجتماعی، معنوی و روحی برخوردار باشد
بنابراین، برنامه ریزی سالمت در کشور، شهر و درنهایت خیابان، اصطالح نسبتاً جدیدی است که امروزه توسط 
آن دسته از برنامه ریزان شهری و منطقه ای که همواره در پی آن  هستند تا محیط شهری را با سالمت فیزیکی و 
روحی شهروندان پیوند بزنند، پا به عرصۀ وجود نهاده است. هم از این منظر نیز طرفداران توسعۀ شهری با تکیه 
بر اجرای پروژه های منطقی برای افزایش پایداری تالش می کنند تا تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و مدل حکمروایی حاکم بر شهر را در نظر بگیرند و با نگاه واقع گرایانه مشارکت و توانمند سازی اجتماعی مردم 
را به عنوان هستۀ اصلی در اجرای جنبش شهرهای سالم مطرح سازند که مورد تأکید و از اصول اولیۀ کارزار 
»سالمت برای همه« سازمان بهداشت جهانی و نیز »برنامۀ ارتقای سالمت« این سازمان است که تأکید می کند  

»فعالیت ها باید توسط مردم و با مردم انجام گیرد و نه برای مردم«.
با توجه به این مقدمه در حقیقت می توان گفت که شهر سالم، شهری است که در آن شهروندان توانمند، 
عوامل تأثیرگذار در سالمت خویش را شناسایی کرده و در به حداکثر رساندن قابلیت های خود و جامعه اقدام 
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کنند. در یک اجتماع سالم همواره این باور وجود دارد که صرف نبودن بیماری، نمی تواند مبین یک شهر سالم 
باشد. بلکه شهروندان یک شهر سالم باید از قابلیت و کیفیت زیادی برای بهبود کیفیت زندگی برخوردار باشند و 
بتوانند با مشارکت حداکثری در تصمیم سازی برای این منظور مداخله کنند و مؤثر باشند. بر این اساس، می توان 
ادعا کرد که امر توسعۀ شهر و برنامه ریزی برای نیل به شاخص های جهانی توسعۀ امری که بتوان از باال و با اتکا 
به بودجه و تصمیم های حکومتی بر مردم تحمیل کرد، نیست. بلکه مشارکت حداکثری مردم و بهره گیری از 
ابتکارات جامعه محور ایشان  )Community Based Initiatives( راه گشا و تضمین کنندۀ نیل به توسعۀ پایدار 

و شاخص های شهر سالم است. 
بر  مبتنی  »توسعۀ  سیاست های  و  اصالحات  به  نسبت  آگاهی  فرض  با  و  بیان شده  شاخص های  به  توجه  با 
حمل و نقل عمومی« و نیز توضیحاتی که پیرامون مفهوم شهر سالم ارائه شد، کتاب »شاخص های خیابان سالم« 
می تواند به عنوان راهنمای عملی و تجربه شده ای تلقی شود که پس از اجرای اصالحات یادشده مد نظر مدیران 

شهری باشد.
در پایان، نقل قولی از »پیتر کالتورپ« از کتاب  The Regional City  خالی از لطف نیست. »سرانجام و شاید 
از دیدگاه ما مهم ترین موضوع این است که ما شروع می کنیم تا دیدگاه منسوخ خود را از شهرها و حومه های 
مستقل کنار بگذاریم و ببینیم که این مناطق همچنان یک واحد اجتماعی منسجم به شمار می آیند. در دورۀ 
پس از جنگ سرد ، هنگامی که حومۀ شهرها مرفه بودند و محله های قدیمی داخلی شهرها، رو به زوال، این رابطه 
همیشه آشکار نبود. اما اکنون، بسیاری از حومه های قدیمی نیز در حال گذار هستند. در واقع، برخی در حال 
کاهش رونق شدید هستند. بنابراین، نمی توان نادیده گرفت که چگونه تمام مناطق شهری و حومۀ ما به لحاظ 
اجتماعی به هم پیوسته اند. در واقع، باید بپذیریم که زندگی روزمره پیر و جوان، ثروتمند یا فقیر و به طور کلی 

مردم هر کالن شهری با روش هایی بسیار تأثیر گذار، به هم پیوسته اند«.
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