
Computer For Civil Softeare Engineering Group :   www.CCSofts.com  ,  www.CompCivil.com

١ 
 

چهاردهمين كنفرانس دانشجويان كشورواولين كنفرانس بين المللي دانشجويي 
  عمران

  شاخصه هاي كيفي مطلوبيت پياده راهها و خيابان ها شهري

  دانشجوي مهندسي شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد-ارم مجتهد سيستاني

  312،بعد از چهارراه دوم،پالك18يدرضيمشهد،بولوار وكيل آباد،بولوار سيدرضي،س

  09153036066،6051481:،تلفن91888- 34765:كدپستي

 eram_mrg@yahoo.com:درس الكترونيكيآ

  

  
  چكيده       

مسير پياده تجلي گاه حيات مدني شهر و .فضاهاي عمومي مهمترين بخش هاي شهر را تشكيل مي دهند كه يكي از اين فضاها،پياده روها هستند      
از اين رو طراحي درست و گسترش آنها باعث غني تر شدن .اجتماعي شهروندان در زندگي و حيات شهري مي باشدمحل رخداد وقايع و فعاليتهاي 

موتوري از عابران پياده و پياده روها بيشتر يه از آنجايي كه امروزه در طراحي و برنامه ريزيها سهم وسايل نقل.زندگي اجتماعي و فرهنگي مي شود
ه مسير سواره از نين شهرهاي امروز با اصالت دادن بهمچتاكيد آنها بر سواره و پياده است،است و يكي از مهمترين تفاوتهاي شهر جديد و قديم در 

و به روش مطالعات )پديدار شناسي(ه با رويكرد كيفيدر اين مقاله تالش شد،مهمترين اصل شهرسازي كهن يعني اصالت مسير پياده فاصله گرفته اند
  .ر پياده موفق و اصول طراحي آنها بر اساس معيارهاي شهر ايراني،به اين موضوع پرداخته شودياي و بررسي موردي تجربياتي از طراحي مس كتابخانه

  پياده رو،عابر پياده،وسايل نقليه موتوري:كليد واژه         

  

  

  مقدمه

و بناهاي  خودروي شخصي و افزايش روز افزون آن،هر روز نياز به معابر،بزرگراهها و مسيرهاي سواره رو جديدي احساس مي شودكه به همين دليل بافت هابا اختراع 
  .ارزشمند تخريب شده تا راه براي عبور خودروي شخصي باز شودواين امر تجاوز به حريم پياده و آلودگي ناشي از آن را به دنبال دارد

باعث تاريخ زدايي و  با وجود اينكه حركت پياده طبيعي ترين،قديمي ترين و ضروري ترين شكل جابجايي انسان در محيط است اما توجه صرف براي رفع نيازهاي سواره
در ادراك هويت فضايي،احساس در فضاهاي پياده بر خالف فضاهاي حركت سواره حواس غير بصري .زدودن خاطرات جمعي شده و ارزشهاي بصري مسير را كاسته است

با توجه به مشكالت ناشي از تداخل سواره و .تعلق به محيط و دريافت كيفيتهاي محيطي نقش دارد كه همين تنوع و پيچيدگي به جذابيت و نيروي فضاي پياده مي افزايد
بري با باالترين حد نقش اجتماعي هستند و حيات مدني شهر در آنها به پياده و خطرات ناشي از آن،همچنين از بين رفتن فضاهاي شهري از جمله پياده راهها كه معا

ت انتخاب كرديم تا وقوع مي پيوندد،موضوع تحقيق را جهت پاسخ به اين سوال كه معيارهاي بهبود كيفيت مسير پياده شهري چيست و چگونه مي توان به آن دست ياف
  .ياده روسازي ارائه كرده و شهرسازي انسانگرا را استوارتر مطرح كنيمراه حلهايي جهت اصالح ساختار فيزيكي شهر به واسطه پ

  .  روش مناسب براي انجام اين تحقيق مطالعات كتابخانه اي و موردي مي باشد كه با رويكرد پديدار شناسي انجام گرفته است
  

  پيشينه شناسي
ين جيكوب،گوردن كالن،راب كرير و كوين لينچ در زمينه خيابان هاي شهري و پياده راهها و در پيشينه شناسي موضوع مورد مطالعه به بيان نظرياتي از لوكوربوزيه،ج

  .تمايز بين اين نظريات مي پردازيم
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ه كه مردم در در مقابل آنچ.معمار قرن بيستم،انسان جديد را نيازمند نوعي جديد از خيابان مي دانست كه به عنوان كارخانه اي براي توليد ترافيك خواهد بود:لوكوربوزيه
  ."نه خياباني و نه مردمي"،معتقد بود كه "خيابان متعلق به مردم است"سراسر قرن نوزدهم باور داشتند كه

ندارد و بزرگراه اين نكته را ثابت مي كند كه ديگر جايي براي خيابان شهري وجود ":او در كتاب شهر فردا مي نويسد."بايد خيابانها را بكشيم":اعالم كرد 1929او در سال 
  ".دوام خياباني با ترافيك سنگين و در ميان دو رديف خانه جايز نيست

انسان در نظر .مرتبط مي سازد درشهر لوكوربوزيه تمامي فعاليتها منطقه بندي شده است و خيابان به عنوان عاملي جهت افزايش هرچه بيشتر كارايي،اين فعاليتها را به هم
نتيجه اين نگرش جابجايي مقياسها و معيارهاي زيبايي بود كه نماها از تزئين و جزئيات به سوي سادگي و بي .ون ساختمانها حضور داردوي يا دردرون اتومبيل و يا در در

  .پيرايگي كشيده شدند
خيابان .و اجتماعي ايجاد نمودقرن بيستم در كتاب مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكا،تحوالت بزرگي در جهت گيريهاي برنامه ريزي شهري  60در دهه : جين جيكوب

  .يايده آل او بر خالف لوكوربوزيه پر است از غريبه هاي رهگذر و مردم از طبقات و گروههاي سني گوناگون با عقايد و شيوه هاي متفاوت زندگ
  :سه كيفيت اساسي براي خيابان از ديدگاه او عبارت است از

  تمايز صريح فضاهاي عمومي و خصوصي)1
  ي ناظر به عنوان مالكين اصلي خيابانوجود چشمها)2
  تردد مستمر عابر پياده و عدم حذف كامل ارتباط اتومبيل از خيابان)3

به اين نكته تاكيد داشت كه هنر ايجاد يكپارچگي بصري و ساختاري در تمامي عواملي است كه محيط شهري را به  "منظر شهري"در كتاب 1961در سال :گوردن كالن
تاكيد او بر قدرت .نيز بر خالف لوكوربوزيه تاكيد برحضور انسان به صورت پياده در شهر دارد و مقياس شهرها را نيز مقياس انساني و ديد انسان مي داند او.وجود مي آورند

ركت مي كند و به تباين و در مورد مشاهدات بصري باتوجه به اينكه عابر پياده با سرعت ثابت در شهر ح.حس بينايي است كه توسط آن محيط كامال درك مي شود
د و آنها را ديدهاي پي تفاوتها ميان مناظر عكس العمل نشان مي دهد،اهميت مناظر شهري را كه به صورت دسته اي از آشكارسازيها به چشم او مي رسند، مطرح مي ساز

  .شهر بدون شكل و جنبش مي ماند درپي مي نامد كه با قرارگيري مناسب و جالب اين ديدها شهر زنده مي گردد و در غير اين صورت
ساختار شهر را متشكل از خيابان و ميدان مي داند و به نقش اجتماعي خيابان و نظارت اجتماعي در خيابان از سوي "فضاي شهري"در كتاب  1975در سال : راب كرير

او معتقد به اهميت ارزش هاي .نساني در فضاي خيابان نيز توجه مي كندمردم توجه بيشتري دارد،با وجود اين به لزوم نماسازي جداره هاي خيابان و رعايت مقياس ا
  .كالسيك سنتي در كنار نيازهاي معاصر بوده و از مخالفان شهرسازي مدرن است

و تصور ذهني خود با بخش  كوين لينچ معتقد است انسان در ارتباط با محيط خود و در سلسله حوادثي كه يادگارهاي گذشته است،قرار دارد و هرروز بنابر نوع ادراك
  .ثابت آن مي داندخاصي از شهر ارتباط برقرار مي سازد كه در آن خاطرات و معناها بيشتر است و در اين رابطه اهميت عناصر متحرك شهر را به اندازه عناصر 

مي نمايد كه از اين طريق اجزاي شهري بازشناسي شده و پنج منظر شهري تاكيد "خوانايي"به اهميت نوعي كيفيت بصري به نام  1960او در كتاب سيماي شهر در سال 
  .عنصر راه،لبه،گره،نشانه و محله به وجود مي آيد

جدانشدني از آن دانسته و با  از بررسي نظريات فوق نتيجه مي گيريم كه همه نظريه پردازان نام برده به جز لوكوربوزيه خيابان را متعلق به مردم، و فرد پياده را جزء
رزنده،خوانا و ايمن را يت مقياس انساني در فضاي خيابانها و ايجاد جذابيت هاي بصري همچنين با تاكيد بر نقش اجتماعي خيابان و نظارت آن از سوي مردم،مكاني سرعا

  )1.(براي او در نظر گرفته اند
  

  مفهوم فضاي شهري
ساختمانها در شهرها و ساير مكانها كه از نظر هندسي با نماهاي گوناگون محصور مي شود و  فضاي بين:بدون تحميل معيارهاي زيباشناختي  فضاي شهري عبارت است از

  ) 15،ص1383كرير،.(فقط وضوح ويژگي هاي هندسي و كيفيتهاي زيبا شناختي آن است كه به ما اجازه مي دهد آگاهانه فضاي باز بيروني را فضاي شهري قلمداد كنيم
در اين فضاها،عابران پياده به منظرهاي .ر را تشكيل مي دهند و مكانهايي براي برخوردها و كنشهاي متقابل ميان افراد هستندفضاهاي عمومي مهمترين بخشهاي شه

با رشد فضاهاي خصوصي و با تاكيد بر محرميت و ايجاد عملكردهاي اختصاصي،امنيت و كيفيت  فضاهاي عمومي تنزل .عمده و اصلي آن دسترسي فيزيكي و بصري دارند
  )5-1،ص1385تيبالدز،.(پيدا كرده و فضاهاي شهري براي حضور انسان مفهوم خود را از دست داده است

اكثر فضا به عابر پياده و به طور كلي حضور عابر پياده در بستر محور پياده جزء جدانشدني از كليتي به نام فضاي شهري است كه با هدف احيا حيات مدني و اختصاص حد
) 48-45،ص1378حبيبي،.(مورد نياز وسايل نقليه صورت مي گيردتاحركت سريع و به دنبال آن سلب آرامش از انسان پياده كاهش پيدا كندحداقل نمودن فضاي 

وجود فته و امروز همچنين به دليل خيابان كشي هايي كه به ساخت ارگانيك شهر و اصل پيوستگي فضايي توجه نكرده اند،بسياري از فضاهاي شهري گذشته،از بين ر
  )50،ص1386توسلي،.(مانند گذر اصلي بازار به مسجد جامع در اصفهان.ندارند

  
  :نمونه هايي از فضاهاي شهري در بافت تاريخي ايران

درون شهري  دخانه هايفضاهاي شهري در بافت تاريخي ايران شامل راهها،ميدانها،دروازه ها،فضاهاي ورودي بناهاي معماري و معماري شهري،فضاهاي مجاور پلها و رو
  . ي مي پردازيممي باشد كه بنابر موضوع تحقيق به بررسي راهها در مباحث بعد

  
  
  
  
  
  طراحي محور پياده جنت،هادي سروري- 2پياده راه و تحكيم رابطه انسان و محيط شهري،فيروزه جدلي -1:براي مطاله بيشتر رجوع كنيد به دو پايان نامه) 1
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  خصوصيات كاركردي راهها
نخست راههايي كه كاركرد حركتي و عبوري دارندو مي توانند به عنوان مسير پياده محسوب :انواع راهها از لحاظ كاركردي به دو گروه طبقه بندي مي شوند

كه ضمن دارا بودن كاركرد حركتي و گروه دوم راههايي هستند .اين گونه راهها را معبر مي ناميم.شوندودسترسي به واحدهاي مسكوني و ساير بناها را نيز ميسر مي سازند
يده مي شوند كه ستون فقرات عبوري از جهت اقتصادي و اجتماعي نيز اهميت بسيار داشته و در واقع مركز اقتصادي و اجتماعي شهر به شمار مي آيند،اين راهها بازار نام

همگاني شهري يوند داده مي شوندواين ويژگي درست در برابر باز بودن ديگر فضاهاي كالبدي آن به وسيله سقف به يكديگر پ-شهرهاي ايراني مي باشند و عناصر كاربردي
  )88،ص1384فالمكي،.(قرار دارد

  
  خصوصيات كالبدي راهها

معبر شكل كه به صورت تدريجي و خودبه خودي به شكل غير مستقيم و پيچ در پيچ در پي ساخته شدن فضاهاي گوناگون در دو سوي يك  راههاي ارگانيك:شكل راه
ابتدا .راههايي كه به صورت از پيش فكرشده ساخته مي شدندبناهاي پيرامون آنها وابسته است وراههاي مستقيم، گرفته اند كه هويت كالبدي و فضايي اين راهها به همين

سلطان (.بان چهارياغ اصفهانخيا ر وكيل شيراز،مانند بازا.مسير و امتداد آنها به صورت مستقيم مشخص مي شد وسپس فضاهاي پيرامون آنها ايجاد مي گرديدند
  .كالبدي نيز نقش داشتندهندسه و شكل راهها عالوه بر عوامل تقسيم زمين يا مسير قناتها،عوامل دفاعي،اقليمي،بصري و زيبايي،فرهنگي و در)60-55،ص1385زاده،

و نماهاي خارجي اغلب بناها فاقد طراحي از پيش فكر شده و  ومتراكم هستند،سطوحدر بيشتر شهرهاي تاريخي كه داراي بافت پيوسته :خصوصيت سطح جانبي راهها
بناهاي مهمي كه در كنار راههاي انيك و طراحي نشده ساخته مي شدندودركنار راههاي ارگ ار ساده و يكنواختمزين بودند و نسبت به سطوح داخلي آنها به صورت بسي

ب هويت و شخصيت راههاي طراحي شده محسوها از مسافتي دور نمايان مي شدفآنكه بخش مهمي از نماي خارجي آن طراحي شده يا عريض ساخته مي شدند به علت
  .داراي نمايي خاص بودندمي شدندو

ازار در محل مزبور مثال سقف ب.را اغلب به نحوي زيبا طراحي مي كردند همچنين محل تقاطع راسته هاي مهم و اصلي بازارهاي بزرگ كه چهارسوق خوانده مي شد      
  )63،ص1385سلطان زاده،.(را با گنبد بزرگ مي پوشاندند به نحوي كه با پوشش راسته ها و ساير بخشهاي بازار متفاوت بود

  

  
  .تهران،بخشي از بازار بازرگانان در محل تقاطع دو راسته يك حوض آب وجود دارد و سطوح جانبي راه تزيين شده است

  دالماني،برگرفته از كتاب فضاي شهري سلطان زادههانري رنه :ماخذ
  

نگي به دليل استفاده از مصالح بومي سطح جانبي بسياري از معابر به خصوص معابر متعلق به محله هاي مسكوني و كوچه باغها از وحدت و هماه:جنس و بافت سطوح
دو در برخي نماسازي سطوح خارجي بناهاي بزرگ و مهم،گچ وكاشي مورد استفاده قرار افت ساده،يكنواخت و هماهنگ بودنو داراي ب دررنگ وجنس سطوح برخورداربوده

سلطان .(داشتن بافت و رنگي متفاوت از مصالح بومي موجب پيدايش تنوع در رنگ و بافت بدنه و سطوح جانبي راهها مي شدمي گرفت كه به علت داشتن 
  )64،ص1385زاده،

                               زاده فضاهاي شهري سلطان :فته از كتاببرگريزد،يك معبر با سطوح جانبي ساده،
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نصر سطح جانبي بسياري از معابر واقع در محله هاي مسكوني درشهرهاي كوچك و نيز بعضي از معابر در شهرهاي متوسط و بزرگ وكوچه باغها فاقد ع:عناصر شاخص
ورودي را به صورتيكه از سطوح مجاورش متمايز شود طراحي مي نمودند كه نقش يك عنصر شاخص را ايفا مي شهري در -شاخص بودند امادر بيشتر بناهاي معماري

نبي راهها مشاهده مي عناصري مانند گنبد بعضي از آب انبارها،مناره هاي منفصل از بافت يا بيرون آمده از سطح ديوار نيز از عناصر شاخصي هستند كه در سطح جا.نمايد
  )66،ص1385زاده،سلطان .(شوند

  
  يزد،يك معبر منشعب از ميدان خان،مناره مسجد ريگ همانند يك عنصر شاخص،

  سلطان زاده:فضاهاي شهري:برگفته از كتاب. منشعب از ميدان متمايز كرده استاين معبر را از ساير معابر 
  

طراحي شده،بازارها،معابر واقع در محله هاي اعيان نشين و معابر درون ارگ كف بيشتر معابر در شهرهاي قديمي بدون كف سازي واز خاك بودو معابر :خصوصيات كف
  )68،ص1385سلطان زاده،.(وقلعه هاي حكومتي معموال كف سازي شده بودندكه بيشتر از قلوه سنگ و آجر استفاده مي شد

عاليتهاي مجاور آن،موقعيت آن در شبكه ارتباطات شهري قرار داشت و اين عامل تحت تاثير عوامل متعددي از جمله كاركرد آن راه و فضا و ف:ابعادوتناسبات فضايي
در شهرهاي پر .ي آن مي شدتغيير ماهيت يا كيفيت فعاليتهاي مجاور يا درون يك راه از عواملي بود كه موجب بروز ناسازگاري بين كاركرد و نقش راه با تناسبات فضاي

عبر باريك و بلند به نظر مي رسيدودر شهرهاي كم تراكم برخي معابر وسيع و گشاده بودند و همچنين ابعاد و تراكم عرض معابر فرعي و بن بست اغلب كم بود و م
  .تناسبات بعضي از راههاي طراحي شده مانند چهارباغ اصفهان نيز به گونه اي بود كه معبر وسيع و گشاده به نظر مي رسيد

  

  
  هي،برگرفته از كتاب فضاهاي شهري سلطان زادهفرهاد محمد س: بوشهر، يك معبر بلند و باريك،عكس

  
در برخي از قسمتهاي آن،بخش .راههايي كه بيشتر جنبه حركتي يا رفت وآمدي داشتند مانند راههاي درون محله هاي مسكوني اغلب فاقد پوشش بودند:پوشش
بازارها كه عالوه بر جنبه حركتي و  .ها به دور از آفتاب و باران بود همحل مناسبي براي تجمع همسايه ها وبازي بچده اي موسوم به ساباط وجود داشت كه سرپوشي

پوشش بازارچه ها از مصالح سبك يعني چوب و حصير بود اما پوشش .ارتباطي از نظر دسترسي هم بسيار فعال و محل تجمع و خريدو فروش بودند،سرپوشيده مي شدند
  .ساختندبازارها و راسته هاي مهم را با طاق و مانند آن مي 
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  كرمان،بخشي از بازار سرپوشيده                                                       اصفهان شهر نور                            : اصفهان،راههاي باز و بدون سقف، ماخذ     

  آرشيو دفتر پژوهشهاي فرهنگي،:ماخذ                                   فضاهاي شهري سطان زاده                                                        : برگرفته از كتاب         
                                   سلطان زاده كتاب فضاهاي شهريبرگرفته از                                                                                                                                                    

                                                                                                      
بيشتر معابر در شهرهايي كه بافت پيوسته و فشرده داشتتند فاقد فضاي سبز بود و در بعضي از اين شهرها،يك يا چند معبر مهم را كه جنبه :اي سبزفض

  )75-70،ص1385سلطانزاده،(مانند چهارباغ اصفهان،خيابان الماسيه تهران در دوره قاجار.گردشگاهي يا اعيان نشيني داشت،درختكاري مي كردند
عواملي كه باعث هدف از بيان اين مطالب شناخت معابر و بازارها در بافت هاي تاريخي شهرهاي ايراني به عنوان مسيري با تاكيد بر پياده و پياده راه، و 

  .بهبود كيفيت و جذب هرچه بيشتر عابرين پياده به اين مسير مي شود،بود
  

  مفهوم خيابان شهري
كمي و كيفي خود رسيده و سرشار از رويدادهاي متعدد و متنوع خيابانهاي شهري مكانهايي هستند كه تعامالت اجتماعي و جنب و جوش شهري در آنها به حداكثر 

قياس شهر است و محصول رشد خيابان هاي شهري گوياي نوع زندگي،طرز تفكر،سطح اقتصادي،نوع روابط اجتماعي و ساير اشتراكات ذهني و عيني شهروندان در م.اند
  .تدريجي و روند طبيعي تغييرات و تبلور زندگي مدني يك شهر در طول زمان است

از مشكالت صدا وآلودگي با وجود اينكه خيابانها ساختار حياتي و اصلي شهرها را تشكيل مي دهند،تداخل حركتهاي سواره و پياده و اغتشاش و بي نظمي،ترافيك و سرو
با ايجاد شبكه هاي جايگذين براي خيابانهاي شهري مي توان از انواع حركتهاي عبوري از مركز شهر به آن كم كرد و به نقش آن به عنوان شده است كه  روزافزون آنها

  )132،ص1386پاكزاد،(.افزودجستجو مي شود، مركز تعامالت اجتماعي كه در رابطه بين پياده ها  
  

  توقعات موردي از خيابان شهري
ساعات و روزهاي  هر خيابان شهري به عنوان ساختاراصلي جريان زندگي جمعي بايد همواره سرزندگي خود را حفظ نمايد و براي داشتن تنوع در وقايع شهري و در

اره انگيزه هاي جدي جهت اين مكان بايد با ايجاد فضايي خاطره انگيز و ايمن براي شهروندان همو.مختلف،انعطاف از ويژگي هاي اساسي آن به شمار مي رود
  . حضور،نظارت و نگهداري را براي آنها به وجود آورد

ابها را در جوهر زندگي شهري به قول جيكوب در يك تنوع سرزنده نهفته است كه بايد در هر زمان و براي همه در دسترس باشد و دامنه وسيعي از حق انتخ:سرزندگي
شهري هم از حيث انواع و هم از حيث زمان ارائه خدمات به شهروندان و هم از جهت گروههاي مختلف مراجعه كننده قابل  تنوع عملكردي خيابان.اختيار آنها قرار دهد

  . وقوع فعاليتهاي فردي باشد يبستري برا فعاليتهاي جمعي و پذيرايخيابان شهري بايد .سي استبرر
ت در بدنه ها وكف،نورپردازي ابان،وجود بالكن،عقب نشيني و ساير تمهيدات كالبدي از جمله جزئيابه عقيده جين جيكوب ايجاد جذابيتهاي بصري در ابتدا و انتهاي خي

  .بانهاي شهري موثر استمناسب در شب،ايجاد فضاهاي مسقف به عنوان نقاط مكث كوتاه براي بروز انواع قرارگاههاي رفتاري،تنوع و اختالط كاربريها در سرزندگي خيا
  .ايجاد سكانس هاي فضايي متنوع كه به تدريج و به آرامي در امتداد مسير خيابان شهري صورت مي گيرد در سرزندگي خيابان ها موثر استبه عقيده كالن نيز 

بيعي خيابان اي شهري ايجاد امنيت مي باشد كه به عقيده جيكوب اين نظارت و مراقبت دائم توسط كسانيكه مالكين طراهبردهاي سرزندگي درطول خيابانهيكي ديگر از 
بكارگيري تسهيالت و كاربريهاي جاذب براي گروههاي متفاوت در طول مسير ،پرهيز از ايجاد گوشه هاي تاريك ومخفي،روشنايي متناسب با .هستند صورت مي گيرد
ر بخصوص در طبقات فوقاني بدنه ها به دليل ي مناسب نقاط فعال و روشن در طول خيابان شهري،استقرار واحدهاي مسكوني در برخي نقاط مسيگحركت پياده ها،پراكند

  )143-140،ص1386پاكزاد،.(مي باشدستهاي ايجاد امنيت در خيابانهاي شهري ااينكه حيات دائمي دارند از جمله سي
ف است،به طوريكه در هر زمان با خيابان شهري به عنوان مكاني متراكم از رويدادها و فرصتهاي متنوع حيات جمعي،بيش از هر چيزي نيازمند زمينه اي منعط:انعطاف

تواند در كالبد صورت گيرد مثال پرهيز از اختالف سطح،بكارگيري مصالح انعطاف مي .دگ گردتغيير نوع رويداد با كمترين تغييرات كالبدي بتواند با آن رويداد هماهن
كدست در لبه مسير،ايجاد فرورفتگي هايي در بدنه بالفصل همكف جهت مكث،تماشا و ي درشت دانه با بدنه هاي يادر بدنه مانند پرهيز از استقرار بناه،مرمت پذير در كف

  ...نشستن يا سرريز كاالو
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به طور مثال ايجاد .شديكي ديگر از راهبردهاي ايجاد انعطاف در طول مسير ،انعطاف در عملكرد عناصر مستقر در فضا چه به لحاظ مكاني و چه به لحاظ زماني مي با
  .نصب آسان سايبان و ساير عناصر الحاقي و يا ايجاد قابليت استفاده هاي متفاوت از خيابانهاي شهري در زمانهاي متفاوت سال تمهيداتي براي
است و در طي زمان درك مي شود لذا بايد خاطره انگيز باشد تا خطي خيابان شهري جزء عمومي ترين و موثرترين فضاهاي شهري داراي يك فرم :خاطره انگيزي

دو عامل عمده و اساسي باعث خاطره انگيزي خيابان شهري مي شوند،ابتدا نقش انگيزي خيابان .ي براي تكرار حضور در خيابان و مشاركت در زندگي جمعي باشدمشوق
ن احساسات مثبت شهري به معناي وجود عملكردها،مفاهيم و ويژگي هاي كالبدي متشخص و متمايزي كه به راحتي در ذهن حك مي شود و دوم برانگيخته شد

از طريق ايجاد امكان دخل و تصرف در فضا و افزايش مشاركت آنان در نگهداري فضا بطوريكه آن را بخشي از محيط زندگي خود شهروندان وايجاد محيطي مانوس 
ن ساخته و چهره اي دروغين و غريب را ارائه مي يكي از عوامل مخرب در نقش انگيزي كالبدي خيابان هاي شهري تعريض آن مي باشد كه هويت خيابان را دگرگو.بدانند
  .كند

توجه به .هري از الزامات طراحي آن استهاي خيابان شآن است توجه به الزامات در وروديباتوجه به اينكه يكي از مهمترين و نقش انگيزترين بخش هاي هر فضا،ورودي 
هره سابق و همان نام،توجه به نشانه هاي ذهني جمعي و تقويت اي با سابقه با همان چحفظ كاربريهحفظ و تقويت و ساماندهي بدنه هاي شاخص خيابان شهري،

خيابان هاي شهري بايد داراي عالوه بر اين .آنان،شناسايي پاتوق ها و تقويت و امكان بروز بهتر گونه هاي فعال و سالم آنها نيز در نقش انگيزي خيابان بسيار مهم است
تا ي ويژه بوده به نحوي كه شهروندان به صورت كامال مقصدي به آن مراجعه نمايندوخيابان را به ميعادگاه و محل مالقات افراد تبديل نموده يك سري كاربريها و فعاليتها

نمايشگاه يا گالري قهوه خانه هاي سنتي،رستوران؛: مانند.باعث احساس تعلق و مالكيت شهروندان نسبت به خيابان گردد و در آفرينش محيطي مانوس بسيار كارا باشد
  ...خاص و
ي هستند،ايمني از آنجائيكه اساسا در خيابانهاي شهري حضور سواره و پياده را به طور همزمان داريم و هر دومجاز به حركت در مسيرهاي خود به صورت دائم:ايمني

قرار دادن گذرگاههاي عرضي براي پياده با نورپردازي مثال .ضمين نمايدايمني افراد حاضر را تتمهيدات كالبدي خيابانهاي شهري بايد .پياده و سواره بسيار مهم است
،اجتناب از پاركهاي نقل عموميتجمع و يا نزديك ايستگاههاي حمل و  مناسب و روشنايي مناسب در شب،تغيير رنگ مصالح اين گذرگاهها به خصوص در محلهاي پر

  )147-143،ص1386پاكزاد،(.تقاطع ها براي افزايش ايمني پياده در برابر سواره كالبدي مناسب دراي اتومبيل در خيابانها،تمهيدات  حاشيه

  
  تاريخچه شكل گيري محور پياده

  :بيان دو تعريف مي پردازيمحتمالي در خوانايي متن ابتدا به براي رفع ابهامات ا 
لولين طي صندلي چرخدار مبه صورت پياده و يا با استفاده از وسايل كمكي مانند كليه افرادي كه جهت رسيدن به مقصد،يك يا چند مرحله از فرايند سفر را :عابرين پياده

  .نمايند
  .گر را گويندياز نقطه اي به نقطه د)سواره و پياده(عبورومرور وسايل نقليه و انسان:ترافيك

  .نيروي عضالني خود يا سوار بر چهارپايان آمد و شد مي كردندانسانها در ابتداي پيدايش شهربا .انسان براي اجتناب از پيمودن راههاي طوالني شهر را ابداع كرد
در نتيجه ضرورت آمد و شد پياده بين محل كار و زندگي و نياز .شهرنشينان به شكل واحدهاي خانواري گسترده و بر گرد يك فعاليت اقتصادي معين اجتماع مي يافتند

مسيرهاي پياده كه اصلي ترين و غيرقابل جايگزين ترين .ار كمي از فناوري حمل ونقل به خود مي گرفتبه خريد به حداكثر مي رسيد و بافت شبكه گذرها تاثير بسي
عبور عابرين پياده و هم بر نقل وانتقال حيوانات باربر شكل گرفته و ابعاد آنها هم بر مسيرهاي حمل ونقل بافت محسوب مي شدند به موازات رشد شهر در مقياس انساني

قسمتهاي مختلف محالت به وسيله مسيرهاي پياده به هم متصل مي شدند و دامنه نوسان حركات عابرين پياده،وسعت محالت شهر را .مبتني بود و وسايل چرخ دار
  .تعيين مي نمود

وع احجام ضمن كاهش پهن و باريك،محصور و نيمه محصور،هندسي و غير هندسي،سرباز و سربسته بودن اين مسيرها تباين خاصي به بافت مي داد وطراح با تن
با وجود اين در اثر توسعه خيابان كشي هاي .روحيه خاصي در شهروندان به وجود مي آورد)عمدتا خشت و گل(يكنواختي،رعايت تناسبات انساني و مصالح ساختماني 

بدي مواجه مي شود و اين دگرگوني نيازهاي ارتباطي و جديد،فردي كه از طريق گذرهاي سنتي با نواحي يا محالت ديگر در ارتباط بود،با قطع پيوستگي فضايي و كال
  )26- 21،ص1384محمد زاده،.(عملكردي او را رفع نخواهد كرد

ت جابجايي وسيله و همه چيز مقهور سرعنقش فرد پياده در فضاي معابرشد انقالب صنعتي و پيدايش ديدگاه منطقه بندي كاربريها،موجب افزايش فاصله ها و كاهش
  )21،ص1383قريب،(.عنصر اصلي سازنده شهر يعني انسان،مجبور به نفس كشيدن در معابر آلوده،پر سروصدا ومملو از اتومبيل شد گرديد به اين ترتيبنقليه موتوري 

  
  مسير پياده شهري

ارند و كاميونهاي حمل بار در ساعات پياده راهها خيابان هاي محصوري هستند كه ترافيك سواره در آنها حذف شده و فقط وسايل نقليه اضطراري به آن دسترسي د
آزادي "در پياده راهها آزادي عمل انسان پياده براي توقف،مكث،تغيير جهت و تماس مستقيم با ديگران زياد است و به گفته بيو كانن.مشخص مجاز به تردد مي باشند

  ."آن شهر استحركت عابرين پياده در شهرها و فضاهاي شهري نشانه خوبي از تمدن 
فضايي براي )2سيستم حمل و نقل درون شهري )1:حضور عابران پياده در معابر شبكه دسترسي اثر زندگي بخش در كالبد شهر دارد و داراي دو جنبه اصلي مي باشد

ثري در كشف و ادراك محيط ارتباطات و برخوردهاي رودرروي اجتماعي،به طوريكه يكي از راههاي تجديد حيات مدني مراكز شهري پياده راهها هستند كه نقش مو
  )71- 68اسداللهي،بيتا،ص(.كالبدي و اجتماعي شهر دارند و مظهر تمدن،هويت و مدنيت شهر هستند

از را نيز به آن محله ها باز ديگر نقش هاي مهمي كه پياده راهها ايفا مي كنند احياي بافت هاي تاريخي به وسيله حذف ترافيك مي باشد كه حتي طبقات اجتماعي سابق 
تري به طوريكه زمان بيش روندي مردم تغيير كرده،رشد مي كندهمچنين با پياده راه سازي در خيابانهاي شهري عادت شه.شودمي رداند و هويت اجتماعي محل احيا مي گ

ن و احساس مسئوليت در برابر جامعه كمك مي اين به نوبه خود به بهبود و ارتقا فرهنگ و عادت شهرنشيني از جمله رعايت حقوق ديگرارا در فضاهاي شهري گذرانده و 
  )278،ص1386پاكزاد،(.كند
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  توقعات موردي از پياده راه
  .د از شهر كمك مي كندپياده راهها،محل حضور همه شهروندان و مشاركت آنان در زندگي جمعي مي باشد به همين دليل وجود آنها در شهر به ارتقاء تصوير ذهني افرا

در .،جنس و تواناييهاي جسمي متفاوت باشدشهر عمل كرده و بايد پذيراي گروههاي مختلفي از شهروندان با انديشه،احساس و ادراك فضا،سنپياده راهها در مقياس 
ادهاي درون خود اين فضا همچنين بايد خود را همواره با رويد.پياده راهها بايد همواه زندگي اجتماعي در جريان بوده و سرزندگي از ويژگيهاي اساسي و اصلي آن است

ين فضا مي باشد،كه به ده راهها را تضمين مي كند ايمني اهماهنگ سازد لذا انعطاف نيز از ويژگيهاي مهم در پياده راههاست و آنچه كه حضور همه شهروندان در پيا
  )282،ص1386پاكزاد،:(هر كدام مي پردازيم بررسي

يكي از سياستهاي رسيدن به تنوع در طول مسير باتوجه به .ا مي شوند تنوع و نفوذپذيري اين فضاها هستنددو كيفيت مهم كه منجر به سرزندگي پياده راهه:سرزندگي
ايط موجود و ارزشهاي اينكه مسيرپياده مختص حركت كند عابر پياده طراحي مي شود،نماده ونشانه هاي شهري هستند كه يا برگرفته از كالبد موجود و يا براساس شر

مثال توجه به جزئيات متنوع و قابل ادراك براي ناظر در نماها در )48،ص1383حبيبي،(.دند،كه به خوانايي مسير افزوده و آن را به نماد تبديل مي كندبافت تعريف مي گر
غير ساكنين يك نشانه  عين وحدت،حفظ و تقويت شاخص هاي كالبدي كه يادآورخاطرات جمعي است مانند گنبد بعضي از آب انبارها براي ساكنين محل پاتوق و براي

  .مهم شهري مي باشد
اي خدماتي كه تداوم حضور از ديگر عواملي كه به سرزندگي وتنوع پياده راهها مي انجامد ايجاد كاربريهاي متنوع و متناسب با هر سكانس پياده راه،استقرار كاربريه

بناهاي مان در طول مسير و هماهنگي روشنايي مسير بدنه ها و تاكيد روشنايي روي عناصر و شهروند را در پي دارد و همچنين استقرار كاربريهاي اوقات فراغت،تنوع مبل
  )285- 282،ص1386پاكزاد،.(شاخص مي باشد

سب جهت مي توان به ايجاد گره هاي منابراي طراحي مسير پياده  ء كيفي فضاي مسير پياده موثر است كه با رعايت فواصل معينايستايي و پويايي فضا نيز در ارتقا
  )50،ص1383حبيبي،.(مكث،نشستن و تماشا پرداخت

يكي از سياستهاي رسيدن به اين موضوع در داخل خود مسير .همانطور كه گفته شد نفوذپذيري كيفيتي است كه در ايجاد سرزندگي مسيرپياده شهري بسيار موثراست
محور پياده بايد تا حد امكان بدون اختالف سطح و مانعي،كليه فعاليت ها و كاربريهاي متنوعي كه در .باشدپياده راه،ايجاد امكان رابطه متقابل بصري بين مسير و بدنه مي 

- 39،ص1385تيبالدز،.(دارند را به هم متصل كرده و با ايجاد تمايزات بصري،وحدت و پيوستگي مسير را القا كند دمقطع خيابان يعني نزديكترين مكان در خط ديد وجو
47(  

فضاي داخلي بعضي از دكانها را براي مشاهده و خريد به راسته را تقويت كرد به طوريكه ط مسير مي توان اين مكان سايفاي نقش جلوخان براي بدنه ها تو همچنين با
عرض پياده راه مناسب نبوده و اما در صورتيكه )45-44،ص1385سلطان زاده،.(مسير منتقل كرد كه اين امر در بازارهاي سنتي شهرهاي تاريخي ايران قابل مشاهده است

  .محسوب شود فعاليتهاي ذكر شده در داخل دكانها صورت مي گيردوجود كاالها در راسته مسير مانعي براي حركت پياده 
باشد و به عنوان هاي اصلي را داشته گره ها و مسير مسير پياده بايد قابليت دسترسي مناسب به.در اين بحث نفوذپذيري پياده راه در ارتباط با پيرامون نيز اهميت دارد    

  .نقاط كانوني پيرامون عمل نمايد اتصال

جلفا، اصفهان،بازار                                                                   
  يكي از راسته هاي فرعي بازار،:مشهد                                     فعاليت برخي از دكان ها در امتداد لبه خارجي آنها                     

  فعاليت مشاهده و خريد در داخل دكان ها                                           ديو الفوا ، برگرفته از كتاب فضاهاي شهري سلطان زاده                :ماخذ         
  برگرفته از كتاب فضاهاي شهري سلطان زاده                                                                                                                                                  

  
. غيرقابل پيش بيني،گاه هدفمند و گاه اتفاقي و آني استفعاليتهاي پياده پيچيدگي و تنوعي بيش از هر نوع حركت و حمل ونقل را دارند زيرا حركت پياده  :انعطاف

 .وهم در كاركرد فضا ايجاد مي شودبنابراين بايد به طراحي فضاهاي منعطف در آنها توجه خاصي شود كه اين انعطاف هم در كالبد 

هستند كه تحت تاثير فضا قرار دارند در نتيجه پرهيز از استقرار بناهاي  در پياده راهها بايد بدنه ها بتوانند خود را با رويدادهاي فضا هماهنگ كنند زيرا اين بدنه ها
نكته قابل توجه ديگر استفاده ازكف سازي مناسب، مبلمان شهري متنوع،پرهيز از بكارگيري گونه صلب،جايگير و .درشت دانه و صلب در همجواري مسير ضروري است
  .كستن و خرد كردن كف مي باشدغيرقابل جابجايي آنها، و پرهيز از اختالف سطح و ش

زمانهاي متفاوت پاسخگو در اليه عملكردي نيز پياده راهها بايد بتوانند ضمن هماهنگ نمودن كاركردهاي هر سكانس با حوزه پيرامون،توقعات كاركردي متفاوت را در 
  .باشند
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اي تداوم حيات و بقاي حيات آن،ايمني و امنيت بسيار موثر است كه در صورت حضور فعال مردم در شهر از عوامل افزايش امنيت در فضاهاي شهري است كه بر:ايمني
در پياده راه ها،شهروندان پياده بايد همواره در مقابل خودرو و موتور سيكلت ايمن بوده و تردد اينگونه .نبود آن كيفيت شهر افت كرده و معناي شهريت از بين مي رود

  .اين هدف راهبردهايي به لحاظ كالبدي و كاركردي مطرح است براي رسيدن به.وسايل شديدا كنترل شود
كه براي رسيدن به اين منظور .به لحاظ كالبدي،فضاي پياده راه از داخل بدنه ها قابل رويت و نظارت باشد و از ايجاد هرگونه كنج هاي مخفي و تاريك پرهيز شود

ين سلسله مراتب دسترسي و دسترسي ايمن به سواره از ديگر نكاتي است كه بايد مورد توجه قرار تعي.روشنايي مناسب و حذف موانع ديد در عرصه مسير ضروري است
امكان نظارت فضا در پرهيز از كاربريهاي اداري و زمان دار در بدنه بالفصل فضا و ايجاد واحدهاي مسكوني نيز به لحاظ كاربري باعث امنيت بيشتر مسير شده و .گيرد

  )287- 285،ص1386پاكزاد،.  (يش مي دهدطول شبانه روز را افزا
  

  مصداق ها
يكي از شرايطي كه مي توان براي مكان يابي مناسب محور پياده در نظر .محور پياده بايد بتواند قابليتهاي محلي يا مركزي شهر را ارتقا دهد:مكان يابي مسير پياده

شرط ديگر،وجود دسترسي .طوريكه در اطراف آن مسيرهاي سواره جايگزين وجود داشته باشد گرفت قرار گرفتن آن در قلب بافت شهر يا محله اي از يك شهر است به
جذابيت .مطلوب مي باشدسواره اضطراري براي بارگيري،اورژانس و تردد خودروهاي آتش نشاني است و امكان حضور وسايل نقليه عمومي سازگار با بافت در حداقل فضاي 

ند پياده و همچنين بار تاريخي مسير به طوريكه مكان وقايع و حوادث شهري بوده و يا اينكه در زندگي امروز شهري نقش هويت كاربريهاي دو طرف محور براي شهرو
  .بخش و تاثير گذار داشته باشد،از ديگر شرايط مكان يابي مناسب محور پياده است

  
از مهمترين مراكز .گذشته و دو طرف آن بناهاي قديمي داراي معماري خاص وجود داردبخشي از مسير راه تجاري ابريشم است كه از تبريز مي :محور تربيت تبريز

فرسودگي بناها و ازدحام اتومبيل و تداخل آن با پياده وپارك .پيراموني اين محور،ميدان ساعت با عمارت قديمي شهرداري تبريز در شمال آن و بازار قديمي تبريز است
  .جمله مشكالت اين محور بوده كه پس از طراحي،محيطي جذاب و زنده در طول ساعات خريد ايجاد كرده استاتومبيل ها در جلوي فروشگاهها از

  .متر مي باشد،حس تنوع و كنجكاوي در فرد پياده ايجاد كرده است600متر و طول 16گرافيك غير منظم و راه مارپيچ براي حركت پياده در اين مسير كه به عرض 
احي محوطه،باغچه بندي در دو سوي معبر،كف سازي به گونه اي كه عابر در يك مسير منحني نرم حركت مي كند و همچنين كف سازي طراحي اين محور شامل،طر

حس محصوريت،تناسبات انساني و خط .مسيري با سنگ پالك براي عبور ويلچر و كالسكه،نيمكتهاي مورب در ميان باغچه ها ،تلفن عمومي،سطل زباله و روشنايي است
  .مان به خصوص در ضلع غربي اين محور نيز بسيار منظم و تعريف شده استآس

و خاص با كسب  پس از حذف ترافيك سواره اين محور بار ترافيكي آن به خيابان هاي ارتش،فردوسي،جمهوري و امام خميني منتقل شده است و در مواقع اضطراري
  .پاركينگ طبقاتي در خيابان امام خميني نيز به استفاده بهتر از اين محور تجاري پياده كمك كرده است وجود.مجوز و به طور موردي امكان تردد اتوموبيل مي باشد

  
كه اين اين محور واقع در بافت مياني مشهد بوده،دادگستري،بانك ملي و باغ ملي از كاربريهاي عمده و مهم اطراف آن مي باشدونشاندهنده اين است :محورجنت مشهد
متر ارتباط دهنده دومحورمهم  500مترو طول 12غربي به عرض-اين محور با جهت شرقي.ركز تجاري،اداري و فرهنگي مشهد قرار گرفته است محور در احاطه م

حاشيه تراكم ابنيه در بدنه شرقي محور بيشتر از بدنه غربي است و ابنيه غربي اكثرا فرسوده بوده و در .دسترسي شهري،خيابان دكتر چمران و امام خميني است
  .غربي،زمينهاي باير وجود دارد

طبقه همكف به دليل از نكات مطلوب اين محور تناسبات وجود بدنه هايي داراي مقياس انساني است كه محصوريت ايجاد مي كندوهمچنين هماهنگي و تداوم مطلوب در 
  .كاربري تجاري و ساخت ويترينها است

دم تنوع در مبلمان شهري،چراغ ها و نيمكت ها كه به صورت خطي قرار گرفته اند،بي نظمي و آشفتگي به دليل كف سازي نامناسب و نحوه جمع آوري آبهاي سطحي،ع
بار ترافيكي اين محور پس از حذف ترافيك سواره به دو محور .الحاقات و تفاوت سبك ها و مصالح ساخت در طبقات باالي همكف از مشكالت فعلي اين محور مي باشد

  )1.(بلوار مدرس منتقل شده استخيابان گلستان و 
  نتيجه گيري

واره و ناديده گرفتن پياده حركت،جابجايي و حضور از الزمه هاي زندگي و حيات شهر است كه امروزه با توجه به توسعه وسايل نقليه موتوري اين جابجايي با تاكيد بر س
  .صورت مي گيرد

سير پياده پي برديم و نتيجه مي گيريم كه مي توانيم با بهبود كيفيت و منظرسازي اين مسيرها با عواملي در بررسي هاي انجام شده به اهميت خيابان هاي شهري و م
كه به آن پرداخته شد،همچنين با توسعه حمل و نقل عمومي،طرح هاي مديريت ترافيك،شامل تنگ كردن جاده ها،تعريض پياده ...چون تنوع،سرزندگي،انعطاف و ايمني و

فضايي براي "شي براي پارك وسايل نقليه به اصالح ساختار فيزيكي شهر به واسطه پياده روسازي پرداخته و مراكز شهري را به پياده روهاي جذاب،روها و چاره اندي
  .تبديل كنيم"حركت پياده

هاي حمل و نقل درون شهري و برنامه ريزي و  شهرسازي انسان گرا كه به دنبال به رسميت شناختن پياده و دوچرخه به منزله يكي از  سيستم به اين ترتيب به هدف
  .طراحي مسيرهاي پياده و دوچرخه در شبكه ارتباطي شهرها مي باشد، نزديك تر شده ايم

  
  
  
  
  
  طراحي محور پياده جنت،هادي سروري-2پياده راه و تحكيم رابطه انسان و محيط شهري،فيروزه جدلي -1:رجوع كنيد به دو پايان نامه)1
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