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  محيط شهري براي عابر پياده مناسب سازي 
  

  ) و كارشناس ارشد معماري كارشناس ارشد طراحي شهري(رانمنش نسيم اي
  مهندسي مشاورسازواره نو

Email:niranmanesh@yahoo.com 
  

  :خالصه
 از نقش عابر پياده در طراحي شهري نقش بسيار مهم و اساسي است كه متاسفانه دربسياري نقاط دنيا

  .  به فراموشي سپرده شده استرايران جمله د
ما دراغلب موارد خيابانها و فضاهايي راطراحي ميكنيم كه الويت رابه عبوروسايل نقيه داده است و بنابراين 

بدون احساس امنيت و ، ميسازيم خطرناكشهريامكاني رااين فضاها استفاده ميكنند زبراي انسانهايي كه ا
ز حاكميت خود را بر شهر بيشتر اتومبيلها روز به رو. فضاهاي شهري آن در هنگام حضور درخودماني بودن

  . تر ميشود كمرنگدر فضاهاي شهري نقش وحضور عابرپياده به دنبال آن كنند و مي
نتيجه اين عمل ساختن شهرها با خصوصيات انساني پايين است،فضاها فاقد حس هويت وصميميت 

  . شود شهري تبديل ميهستند و انسان به فردي غريبه در فضاهاي 
يكي ديگر از پيامدهاي منفي آن عدم امكان حضور افراد ناتوان و كم توان در فضاهاي شهري است ، در 

فضاهاي غير ايمن و مخاطره آميز سالمندان و معلوالن و خردساالن امكان استفاده از اين واقع با ايجاد 
رگي در عملكرد يك محيط شهري به شمار مي نوع فضاها را نخواهند داشت كه اين به نوع خود نقص بز

  . رود 
طراح شهري به عنوان سازمان دهنده به اين عوامل بايد به راهكارهاي در اين رابطه بيانديشد تا فضاهاي 

تر براي زيست انسان ايجاد  تر و قابل قبول شهري خاصيت انساني تري پيدا كند و در نتيجه محيطي امن
  . گردد

نقاط جهان عابرپياده و پياده گرايي الويت اول را در هنگام طراحي شهري و سياست اكنون در بعضي از 
گذاريهاي مربوط به آن دارد در واقع با تجربه به اين قضيه رسيده اند كه عابرپياده گرايي سبب ارتقاء و 

  .  ميگردد زيستيبهبود محيط آن منطقه شهري يا مجتمع 
 پس از بررسي تئوريها و فلسفه هاي صاحبنظران و  اين موضوعدر اين مقاله سعي ميشود كه با بررسي

به ارائه راهكارهايي در همچنين مروري بر استانداردهاي كنوني در مورد عابرپياده و فضاي مخصوص آن 
  . يماين خصوص بپرداز
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  : مقدمه 
ترافيك سواره از آن زدودن آسانترين تعريف .دارد  تعابيرمختلفي وجود1در مورد اصطالح پياده گرايي

محدود كردن دسترسي ": دپارتمان حمل و نقل هنگ كنگ پياده گرايي رابه صورت .هاي شهر استخيابان
  .  تعريف مينمايد" وسايط نقليه به يك خيابان يا منطقه براي استفاده منحصر به فرد عابرپياده

. وزافزون پيدا كرده است گرايي اكنون دركشورهاي زيادي بخصوص كشورهاي پيشرفته اهميتي ر پياده
نگ شدن حضور عابرپياده درفضاهاي  كمرعلت آن غلبه روزافزون وسايط نقليه درشهرها ومتعاقب آن

  . شهري است
ازحدود صد سال پيش سازگاري اتومبيل با شهر قرن نوزدهم الزم بود،امااين فرآينداكنون باعث خراب 

  . شدن حضور عابرپياده در شهر ميشود

  
   قبل از حضور اتومبيل در آنفضاي شهري

  
آمدن محيطي ناامن،نامطلوب وپرمخاطره براي زيستن افزون ماشين در شهرها باعث بوجودحضور روز 

آلودگي صوتي و آلودگي هوا وتصادفات همگي ازپيĤمدهاي نامطلوب اين قضيه .ساكنان آن شهر ميشود
كه  هايي براي آن افتاده اند حل ن كشورهاي متعددي به فكرراههستندكه براي كاهش هرچه بيشترآ

  . پياده گرايي يكي از راه حلهاي موثر آن مي باشد
در اين مقاله سعي مي شودكه با بررسي پياده گرايي از جنبه هاي مختلف به تجارب كشورهاي مختلف در 

  . اين باره پرداخته شود ونهايتا اين موضوع رادر ايران بررسي خواهيم نمود
  
  ايي پياده گراهداف  ‐

مهمترين هدف آن شايدارتقاء ايمني عابرپياده وتحرك . براي پياده گرايي داليل متعددي وجود دارد
تواند با  ها مي اين نوع طرح. محيط است گرايي بدست ميĤيدارتقاء مزيت مهم ديگري كه ازپياده. اوست

توان با  نين ميهمچ. وآلودگي هوا بنمايدصدامحدودكردن دسترسي وسايط نقليه كمك به كاهش سرو
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دلچسب تر ولذت بخش تر كردن تجربه پياده روي دريك محيط مطلوب كمك به ارتقاء پياده روي به 
  .عنوان يك روش حمل ونقل نمود
 در فعاليت نمايدكه مردم ميتوانندياده گرايي ايجاد محيط مطلوبي ميمورد اخير به معني اين است كه پ

ز درگير شوندوچنانچه بعداخواهيم ديد پياده گرايي باعث رشد هاي مختلف اجتماعي،فرهنگي،توريستي ني
  .اقتصادي منطقه ميشود

  
  : تورنتو مشخصات خيابانهاي پياده رو راچنين شمرده استربه عنوان مثال شه

  پياده روها وتقاطعهاي داراي طراحي دوستانه با عابر پياده  - 1
 خه و حمل و نقل عمومي داشتن يك اتصال خوب با بقيه روشهاي حمل ونقل،بخصوص دوچر - 2
 مقصدي به مقصدديگر يك شبكه پيوسته عابرپياده از - 3
 )غيره،خانه ها ، مغازه ها،پاركها،تفريحات(قرار داشتن مقاصد مورد نظردر مسير پياده - 4
  ورودي مغازه خيابان بودنهمسطح باونزديك پياده رو  - 5
 منظرخيابان نيزهماهنگ باشد  وجود تسهيالت عابرپياده كه باكل - 6
 م آسيب پذيري درمقابل عواملي ازقبيل خورشيد ياباران عد - 7
 عدم درمعرض بودن درمقابل كثيفي مفرط،هوا ياآلودگي صوتي  - 8
 )سطل آشغال و غيره مبلمان خيابان،عالئم ،(زات متعددقرار دادن تجهي - 9

  2يجاد امكان ارتباط بين افرادوانجام فعاليتهاي متعدد اجتماعي ا-10
  

 اجتماعي بررسي -3 اقتصادي،-2 محيطي،- 1:گرايي راميتوان درسه دسته دههاي پيا به طوركلي مزيت
  :  ميپردازيمهابه آنزير نمودكه در

  
    اثرات محيطي ‐١

گرايي ميتواند به دليل اينكه تعداد وعبور وسايط نقليه كم ميشود كمك به  پياده در مقوله اثرات محيطي،
ن اكثر شهرهاي بزرگ جهان با مشكل آلودگي هوا و اكنو. اهش آلودگي هوا وصوت بنمايدكآرام كردن و

تر  محيط زيست انساني را نامطلوبآلودگي صوتي روز افزون روبرو هستندو اين عوامل روزبه روز 
  .نمايد مخاطره آميزتر ميو

در ايكي از بارزترين نمونه اينگونه شهرها،كالنشهر تهران استكه آلودگي هوا وآلودگي صوتي آن اين شهر ر
  . اي اول جهان از اين لحاظ قرارداده استشهره

. قاء دهدبه عنوان يك روش حمل و نقل بدون نياز به سوخت فسيلي ارتاتواند پياده روي رپياده گرايي مي
  .توان صرفه جويي در سوخت فسيلي انجام دادبنابراين با اين كار مي
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وسايط حمل و نقل  ي دراستفاده ازمطالعات نشان داده است كه با اعمال طرح پياده گرايي افزايش زياد
  . عمومي از قبيل اتوبوس و حمل و نقل ريلي بوجود آمده است
ها بلكه  دارد نه تنها براي خيابان ها وجود به عالوه با اجراي طرح پياده گرايي  فضاي بيشتري درخيابان

تمام اينها امكاني . ميĤورد براي مناطق گياه كاري، درختان، مبلمان رانيزبه وجود بهتريامكان برنامه ريزي
  .  "فضاي عابر پياده" يك معني جديد ايجادجهت است براي زيباسازي خيابان وساختن محيطي بهتر 

عملكردها وتركيبي ازاستفاده كننده ها وايجاد تناوبي ازوقايع مي توان باايجاد تركيبي از هوم رااين مف
را وصف "مكان"منظره ها و چشم اندازهايي كه ،هاي متنوع،نشانه ها كه ميتواند شامل عملكرد فضايي

  . بوجود آوردميكنند 
شايد در اينجا بد نباشد كه موضوع را از ديدگاه دكتر سالينگالورس ببينيم كه به شدت مخالف حذف 

  . شدن شهر عابرپياده توسط ماشين است
خراب كردن حذف وه بردكتر سالينگاروس آغاز اين ماجرا ازحركت مدرن در معماري وشهرسازي ميداند ك

متري را  1ميليمتري تا1چنين فرآيندي ابتدا سطوح شهري مانند بدنه هارا ازسطوح. تزئينات تاكيد داشت
زدود كه شامل عناصري از  متر را3 متر تا 1 فضاي شهري از سپس ساختارهاياز تزئينات پاك كرد و

  .هت نشستن و نظاير آن ميشدها،ديوارهاي كوتاه ج ها،آالچيق ها،رواق ها،نيمكت يل كيوسكقب
مورد نظرش استفاده ازماشين  حال تنبلي ذاتي انسان باعث شد كه بشر براي رسيدن به مقاصد در عين

  .  ترجيح بدهدنقل عمومي ديگرشخصي خود را به روشهاي حمل و
هاي نتيجه آن حذف فضا و شان ارزش بخشيدنده پاركينگ خانمدرنيستها  نيز به تصور بشر ثروتمند در 

  .بتني يا آسفالتي استهاي  هاي پاركينگ در عوض آن بيابان شهري مخصوص عابرپياده و
  

   اثرات اقتصادي – ٢
 در شهرهاي با ترافيك كهدر مورد اثرات اقتصادي پياده گرايي بايدگفت يكي ازاثرات اوليه آن اين است

يك اتالف بزرگ . گرددسنگين موتوري  هر سال دولت و بخش خصوصي متحمل هزينه هاي كالني مي
  . اقتصادي شامل آلودگي هوا و هزينه هاي پزشكي ميشود

تا كنون پزشكان انواع و اقسام هشدار و بيانيه در مورد مخاطرات آلودگي هوا برسالمتي انسان داده اندو 
تاكنون نيزهزينه هاي زيادي صرف عالج بيماريهاي ناشي ازآن شده است،كاهش آلودگي هوا و آلودگي 

  .تي درشهر قاعدتا باعث كاهش هزينه هاي پزشكي مربوط به اين قضيه ميگرددصو
اثر اقتصادي ديگري كه پياده گرايي در منطقه دارد درمورد ميزان فروش مغازه هاي آن منطقه است ، 

حجم معامالت خرده فروشي معموال سوي يك منطقه اي سواره ببستن مسيره آمارثابت كرده است كه با
ميكندو اين افزايش فقط منحصربه ميزان فروش نيست بلكه اجاره ملك و ميزان اشغال آن نيز افزايش پيدا

   . افزايش مييابد
علت اصلي آن اين استكه عابرپياده بدون آزار ديدن يا واهمه داشتن از ترافيك موتوري ميتواند راحت 

  . ربه خريد لذت ببرندآسانتر خريد كنند وامكان تماشاي مغازه ها رابهتر داشته باشند واز تج
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  . گرايي وجود دارد ازكافي شاپ ها و دكه هاي مواد غذايي استقبال زيادي ميشود پيادهدر جاهايي كه 
. شهرهاي داراي مناطق عابرپياده اغلب كمك به ايجاديك محيط مطلوب براي جذب توريست مينمايد

انندكافه هاي پياده رو،فواره ها و  تجهيزات ديگري مهمراهآلودگي كمتر،محيط پياده روي لذتبخش به 
  . ها مينمايد ها و محلي مبلمان كمك به ايجاد جذابيت براي توريست

  
   اثرات اجتماعي‐٣

اول از همه اينكه كمك به ارتقاي پياده روي به عنوان . اجراي پياده گرايي داراي چند اثر اجتماعي است
  . ونقل مينمايد يك روش حمل

كه به خاطر ترافيك سنگين عابر پياده وپياده روهاي باريك وشلوغ تجربه  تا وقتي اافراد اغلب پياده روي ر
  .كنند خوبي نيست انتخاب نمي

كمتري داشته باشند  زندگي شهري امروزباعث شده كه مردم امروزه كمتراز قبل پياده روي كنندوتحرك
باردر هفته 3 يكنندكه حداقلدرصورتيكه مختصصان پيشنهاد م. رنج ببرند وازعوارض اين كم تحركي نيز

را  ريسك بيماري هاي قبلي و  دقيقه فعاليت فيزيكي انجام دهندتاازاضافه وزن جلوگيري كند30به مدت
  . را تقويت كند هاكاهش دهد و استخوان

فرهنگي وتفريحي  )پالزاهاي(هاي مخصوص عابرپياده درخيلي ازشهرها به عنوان محل تجمع  خيابان
هاي  همچنين خيابان. هم سالم ميكنندول روزهمديگررا مالقات ميكنند وبمردم درطعمل ميكند جاييكه 

 از وسايط نقليه ومبلمان ومنظرسازي شده ايجاد محيطي راحت براي مردم براي درگيركردن فعاليت بدور
  . هاي اجتماعي مختلف مينمايد

امنيت عابر پياده ، نقليه از مردمكه باجدا سازي وسايل اثر ديگر اجتماعي از عابر پياده گرايي اين است
  . گسترش يابد وقابليت حمل و نقل ميتواند

رانند دراين مورد شكايت دارندكه حقوق آنها درمورد وارد شدن  هاي شخصي مي البته افرادي كه ماشين
هاي مختلط،  واقع در مناطق مخصوص عابر پياده باكاربريرد. به خيابانهاي عابر پياده پايمال شده است

هاي كارشان اگركه درتمام روزنباشد در  شان يامكان سترسي ساكنان،بازرگانان وبقيه افرادبه خانه هايد
  .شود رعايت نمي وعمال عدالت در مورد اين گروه ها ، قسمتي از روز كاهش مي يابد

  
  جمع بندي ‐

داراي اثرات محيطي و  گرايي ميتواند گفت كه پياده هاي باال مي توان چنين ه عنوان جمع بندي ازبخشب
. اگرچه در مورد اثرات اجتماعي نتيجه مثبت كمتر قابل ديد است.اقتصادي بسيار مثبتي باشد

هاي اجتماعي براي عابر پياده وجوددارد معايبي نيز ازنقطه نظرگروه هايي  زيرادرحيني كه منفعت
  . وجود دارد قبيل راننده ها وكسانيكه نزديك ياداخل اين مناطق زندگي ميكنندازديگر

به عنوان يك روش  تواندروش ارائه ميدهد پياده گرايي ميه اين كولي در مجموع بابررسي مزيتهايي 
  . شرايط محيطي انسان در شهر به كار گرفته شود بهبود بسيار موثردر
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  : بطور كلي سه نوع طرح پياده گرايي وجود دارد
  

وسايط نقليه  ورود طرح ممانعت كامل ازاين در: هاي عابر پياده به صورت تمام وقت خيابان - 1
 .انجام ميشودپشتي از خيابان سواره  و دسترسي معموال خدمات و وجود دارد 

  
  خيابان عابر پياده تمام وقت 

 ،ورود وسايط نقليه زمانهاي خاصي مجاز است: هاي عابرپياده به صورت نيمه وقت خيابان - 2
 . اهايي به عنوان بارانداز وجودداردهيچ فضاي پاركينگ درخيابان مجاز نيست ولي فض

  
  خيابان عابر پياده نيمه وقت 

در اين نوع خيابان اولويت به عابر پياده داده ميشودولي هيچ مانعي درمقابل : خيابان با ترافيك كند - 3
از . وسيله نقليه وجود ندارد، ولي مسيرهاي پياده عريض هستندوفضاهاي پاركينگ كاهش يافته است

 بعضي ازاين روش. شود كندكردن سرعت ترافيك براي كاهش سرعت وسايط نقليه استفاده ميهاي  روش
است هاي مختلف دركفسازي   ورنگ هابافت تر براي سواره، استفاده از ها  استفاده ازمسيرهاي باريك

  . براي يادآوري كردن به رانندگان كه شما درمنطقه ترافيك كند قرارداريد
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  دخيابان باترافيك كن

  
   تجارب كشورهاي ديگر‐

واثرات ونتايج آن را بررسي داريم اكنون مروري بر تجارب پياده گرايي در كشورهاي مختلف جهان 
  . مي نماييم

   
 انگليس  ‐١

در بين دهه هاي .  شروع شد1923مركز شهر درسال هاي مخصوص خريد پياده گرايي وايجاد خيابان
  . وجود داشت" 3هاي بازي خيابان"نام  به هايي در بعضي از شهرها خيابان 1960 و1930

و از  ها در زمانهاي خاصي از روز يا در روزهاي خاصي در برابر وسايط نقليه بسته بود كه خيابان جايي 
  . شد اين جاده ها به عنوان زمين بازي براي بچه ها استفاده مي

  . ودندب1950 طرح پياده گرايي تا قبل از دههدارايبا وجود اين شهرهاي كمي 
ها را براي استفاده منحصربه فرد عابر  دليل اصلي آن اين بودكه درآن زمان قانون انگليس بستن خيابان

كاهش استفاده ازماشين  شايد علت پشت اين قضيه اين بودكه ثروتمندان حاضر به. داد پياده اجازه نمي
  . نبودند

چند مثال ازاين دست شامل .ي نمودند چندشهر شروع به داشتن طرحهاي پياده گراي1967بعد از سال 
  . باشد مي) 1970 (6وليدز) 1968 (5،ريدينگ)1967(4نورويچ 

                                                 
٣‐PLAY STREETS  

٤‐ Norwich 
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 مورد اول شهرنورويچ بعد از بستن خيابانهاي مركزشهربه سوي وسايط نقليه،ترافيك عابرپياده به نحو
  . منطقه ديده شدفزاينده اي بعد از اجراي طرح در

 درصدي را در فروشگاه درچند سال اول تجربه 20 و 5هش فروشنده هاي فروشگاه اصلي شهريك ج
  . كردند
  
  ايتاليا ‐٢

آلودگي هوا روبرو آن مانندترافيك و  از شهرهاي ايتاليا باترافيك افزاينده ومسائل مربوط بهيخيل
عنوان يك نتيجه بعضي ازشهرهاي ميالن و فلورانس تصميم گرفتند كه فقط به آن ساكنان ب. هستند

  . بدهند ني كه درآنجا زندگي ميكنند اجازه ورود با وسيله نقليه راو بازرگانا
رابطه با  مبارزات كنوني  از طريق وزرات محيط زيست با پيش كشيدن وضعيت سالمتي مردم در

  . بود آلودگي هوا براي رواج پياده گرايي موثر
و   ملحق شدند"اتومبيلشهرهاي عاري از "بر اثر اين مبارزات شهرهاي زيادي در ايتاليا به شبكه 

  .  ملحق شدند"يك روز بدون ماشينم "شهرهاي زيادي به برنامه 
  . هاي بيرون مركز در برابر ورود وسايط نقليه بسته شده اند تا كنون در رم خيلي از ميدان

كه فضاهايي وقف عابر پياده گردد،ازآنجاييكه چندين سال  البته منظور از اظهارات باال اين نيست
ترين وبا اعتبارترين مناطق،خيلي ازمداخله ها باهدف  ر شهرهاي ايتاليا مخصوصا در قديميپيش د

دليل آن دروراي تمام .  تعريف شده است"جزيره هاي پياده"حذف كلي ترافيك وسيله نقليه وايجاد 
اينها حفظ بناهاي يادمان ومراكز تاريخي فوق الذكر از پوسيدگي ناشي از آلودگي هوا ميباشد، 

  . داده شده است هاي ارزشمند ويژه شهرقرارجزيره هاي عابرپياده فقط در بخشنابراين ب
  
  دانمارك  ‐٣

. مخصوص عابر پياده كرده بود1962 وكپنهاگ اولين شهرهايي بودند كه خيابانها راقبل ازسال7البورگ
رين مهمت. هايشان رادر مراكز شهرشان مخصوص عابرپياده نمودند شهرخيابان39، 1977تا سال 

اين منطقه خريد با بسته . خيابان عابر پياده در كشور دانمارك خيابان استروگست در كپنهاگ بود
،اين منطقه خريد عمده شهر شامل سه خيابان به هم متصل 1962بودن در مقابل ترافيك از سال

 درآنجا كه خيلي از عابران پيادهاين موضوع آشكارشدبعد از اجرا .هاي عامه پسند هستندنتوسط ميدا
آلودگي   ومسائل محيطي شامل صداها.زدن شده اند درگير فعاليتهاي اجتماعي مانند نشستن و گپ

  . فروش داشته اندبيشتر% 30محيطي كمتر وجود دارد،دراين حين خرده فروشها

                                                                                                                                                    
٥ ‐ Reading  

٦‐  Leeds 
٨‐ Aalborg 
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مهمترين هدف . هاي پياده گرايي دركشورهدفهاي مختلفي را دنبال مي كند در سالهاي اخيرطرح
كز شهر اراحتتر نمودن مر هدف بعدي قابل دسترس بودن و. بودرافيكي درمراكز شهر كاهش تراكم ت

خي حفظ مناطق تاريبه بقيه اهداف نيزشامل كمك .  بودبراي عابرپياده مخصوصا بچه ها و سالمندان
يكي از داليل عمده براي موفقيت وحمايت عمومي از چنين . وافزايش اقتصادي مركزشهر بود

شوند نه توسط سرمايه هاي ها توسط عموم حمايت مي ه اين طرحل آن است كطرحهايي به دلي
  . خصوصي

  
  سوئد  ‐٤

آنجايي بوجود آمدكه مردم درباره اثرفزاينده ترافيك وسايل نقليه  ايده پياده گرايي براي مردم سوئد از
م عادت حفظ مراكزتاريخي وبه طوركلي روش زندگي مبني براينكه مرد محيط، در امنيت عابر پياده،

ها عمدتا به  موفقيت اين طرح. تند نگران شدندها داش به لذت بردن از مراكز تاريخي در طول نسل
ها كمك ميكردكه مكان مركزي براي مالقات را  هاي عابر پياده به سوئدي اين دليل بودكه خيابان

  .  شان مهم است حفظ كنند، يعني بعضي چيزهايي كه براي فرهنگ سنتي
 شامل 1961هاي سوئدي براي داشتن خيابانهاي عابر پياده در مركز شهر تا سال گروه اول شهر

 اين 1990وتا اواسط دهه . رسيد عدد35 اين تعداد به 1960تا اواخر. بودند 8استكهلم ،گوتنبرگ ولند
  . عدد افزايش يافت100تعداد به بيشتر از 

شده است،ازآنجاييكه دوچرخه به نحو هاي عابرپياده بيشترين اولويت داده   اينكه به طرحوجودبا 
گسترده اي دركشور استفاده ميشود، طرحهاي جامع در جستجوي رفع نيازهاي نه تنها براي 

  . باشدروشهاي حمل و نقل عمومي نيز ميعابرپياده، بلكه براي دوچرخه سواران وهمچنين رانندگان 
نحو گسترده اي استفاده وبوس بات تراموا و ونقل عمومي مانند هاي حمل از روش در اين طرحها

 تواند خيابانهاي عابر پياده دراغلب شهرها ميتراموا با/ارتباط خوب بين ايستگاه هاي اتوبوس. ميشود
  . مشاهده شود

  
  پياده گرايي در ايران ‐

 اولويت تحركشدر شهرهاي تاريخي وسنتي ايران نيزمانند بقيه شهرهاي تاريخي دنيا عابر پياده و
ز وفور اتومبيل درفضاهاي شهري اين اولويت ازبين رفته است و فضاهاي شهري تبديل به بعد ا. داشت

  .  محيطي ناخوشĤيند براي پياده شده است
در اين مورد مسئوالن ومتخصصان برنامه ريزي شهري بايد به تدابيري بيانديشندكه شهررا حتي 

  . ي وحيات ببخشندسرزندگ اين چنين به شهر و ر به عابر پياده برگردانندوالمقد
يكي از نكاتي كه دراين زمينه بايدرعايت شود فاصله مناسب خدمات از يكديگر ميباشد به عنوان 
 5مثال در يك محله مطلوب زمان مورد نظر براي رسيدن به پاركينگ ومحل بازي كودكان كمتر از 

                                                 
٩ – lund 
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مراكز درماني كمتر از دقيقه وفاصله مهدكودك،دبستان و7دقيقه،محل خريدو ايستگاه اتوبوس كمتر از
  .  دقيقه بايدباشد15

عابررا مجبور به عبور از  و باشدكفسازي مسيرهاي پياده رو بسيار اهميت دارد، پياده رو نبايد نامسطح 
معلوالن وسالمندان نين براي عبورچهاي متعدد ننمايد، عرض آن براي عبوركافي باشدوهمپله 
مشاهده ميكنيم كه چنين نكاتي در پياده روهاي ما اجرا وفور در صورتي كه ب. ودكان مناسب باشدوك

ر ازپياده روها مشاهده نموده ايم كه انجام اين عبو هنگام نشده است و بسياري از ما چالشي عظيم
  . چالش براي معلوالن و سالمندان بسياري اوقات غير ممكن است 

  
  !نمسير پياده رو به خاطربستن مسيرسواره بامانعي اين چني قطع 

  
اهايي براي استراحت ونشستن همچنين بايددرفضاي پياده رو بوسيله مبلمان وطراحي مناسب فض

  . صورت كافه تريا و مراكز توزيع اغذيه وجود داشته باشدحتي ب
بعضي . رفت گي آن تصميمتوان در مورد طراحي پياده روا ميه عمال با بررسي كاربري بعضي خيابان

اتخليه بارهاي سنگين  ي ري آن نياز به ورود وسايط نقليه جهت بارگيري وها به دليل كارب از خيابان
پياده شوندوبا  ها كاربري آن طوريست كه اگر منحصرا مخصوص عابر نبعضي خيابادردارد ولي 

تفريحي بسيار مورد توجه قرار خواهد گرفت _مبلمان مناسب تجهيزگردد به عنوان يك مركز تجاري
ازقبيل خيابان بهار درتهران البته در بخشي كه به فروش البسه كودكان . رفتارآيي آن باال خواهد كو

  . هاي زيادي در آن قرار دارد درتهران كه كفش فروشي )سپهساالر( اختصاص داردويا خيابان صف
ها را ازلحاظ  ه عابر پياده ميتوان اين خيابانتخصيص بعضي از خيابان ها از قبيل الله زار بحتي با

  . ده كردوبه سابقه تاريخي و باشكوه آن بازگشتنزتاريخي 
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 دكترسالينگاروس نتيجه ميگيرد هسته فضاي شهري مخصوص توان گفت همانطوركهمينهاتيا 
تر و با  انسانيه اين جنبه در طراحي شهري فضاهاي شهري را پرداختن ب وبايدكه بااستعابرپياده 

   .  ساختسازگاري بيشتر با خصوصيات بشري
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