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 چكیده
 ادهیبه صورت پ ییحمل ونقل و جابه جا یبرخوردار بودند و اکثر الگوها ییباال یمدار ادهیپ ییشهرها در گذشته از توانا

 ادهیپ نیداشتند . از ا یباالتر یکمتر و دسترس نهی، هز یتعامالت اجتماع شیزاشدند که عالوه بر اف یم فیتعر ییراه ها

شهرها ، از  کردیرو رییو تغ ینیبردند . متاسفانه با گسترش شهرنش یکسان بهره می یراه ها تمام اقشار جامعه به گونه ا

. با اختراع  افتیکاهش  جیراه ها به تدر ادهیاستفاده اقشار کم درآمد از پ زانیشهر انسان محور به شهر سواره محور ، م

به معابر ،  ازیکرده اند . هر روز ن رییتغ جیتدر هب زیروزافزون استفاده از آنها ، چهره شهرها ن شیو افزا یموتور هینقل لیوسا

شمند و ارز یخیتار یبافت ها لیدل نیشود و به هم یاحساس م شتریو مدرن تر ب دتریسواره جد یرهایبزرگراه ها و مس

گردد .  یبنا م هینقل لیعبور و مرور وسا یراحت یبرا یتازه ا یرهایو مس دهیگرد رانیشهرها و یمرکز یدر هسته ها

 نیباشد . روش ا یم یراه ساز ادهیپ نهیدر زم ییایآس یراه ها و تجارب کشورها ادهیمطالعه پ یبررس نیاز ا هدف

حاصل از مطالعات نشان  جیباشد . نتا یم یو اسناد یتابخانه ااطالعات ک یو روش گردآور یفتوصی – یلیپژوهش تحل

روش ها موجب  یساز یبر بوم دی، البته با تاک ییایآس یکشورها یراه ها ادهیپاز تجارب موفق  یریدهد که بهره گ یم

 تیبهبود وضع نهیرا در زم یتواند گام مهم یم زین ینظر یشود و ارتقا مبان یدر کشور م نهیزم نیا ینظر یارتقا مبان

 بردارد . رانیدر کشور ا ندهیآ یراه ها ادهیراه ها و پ ادهیپ یکنون

 

 و ارزشمند. یخیتار ی، بافت ها یراه ساز ادهی، تجارب پ ییایآس یراه ، کشورها ادهیپ کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
موضوع  کیآن به عنوان  یازهاینو  ادهیجهان ، توجه به حرکت پ یشهرساز دیجد یها شیدر گرا ریاز تحوالت اخ یکی

و توجه صرف به حرکت سواره و  ابانیخ یو معمار ی، اقتصاد یبه نقش اجتماع یتوجه یاست . ب یفراموش شده مهم شهر

 یمعاصر محسوب م یشهرساز صیاز نقا یکی،  ادهیحرکت پ یبرا یزیو برنامه ر یحل مسائل مختلف آن و غفلت از سامانده

و حاد شدن مشکالت  یریاوج گ جهیقرار گرفته است ؛ چرا که در نت یتفکر مورد انتقادات اساس نیا ریسال اخ یشود . در س

راه ها و  یمنیو کاهش ا ی، ناامن یکیرفت و آمد و مشکالت تراف ی، دشوار یشهر یطیمح ستیز یمانند : آلودگ یشهر

به  شیگرا ادیو ازد یبصر ی، افول ارزش ها یشهر یفضاها تیفیشهرها ، افت ک یخیروزافزون مراکز تار یانحطاط و فرسودگ

در جهان به وجود آمده  ادهیو کاهش تحرکات پ یسلطه حکومت موتور هیعل یگسترده ا ی، واکنش ها یشهر یداریپا کردیرو

ر مناطق به خطوط قطا نیا میو اتصال مستق ادهیمخصوص عابران پ یبه محل ها یشهر قمناط هیکل لیتبد یاست . تقاضا برا
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 یاز محورها یکیبه  ادهیپ یو توسعه فضاها یابیباز نهیزم نیشود . در ا یم ادیروز به روز ز یحمل و نقل عموم یها هستگایو ا

 .]1[شود یم ادی یسترگ ادهیبدل شده است که از آن به عنوان جنبش پ یشهر یو طراح یزیبرنامه ر

ند که آمد و شد خودروها از آنها حذف شده است . به عبارت بهتر هست یحد نقش اجتماع نیبا باالتر یراه ها ، معابر ادهیپ

 نیتوان به رم نسبت داد. اما نخست یرا م ادهیپ یمفهوم و محور ها یریشکل گ نهیشیاست . پ ادهیبا پ تیاولو رهایمس نیدر ا

 ییکایمعمار و شهرساز آمرتوسط المستد  یالدیم 1101و سواره در سال  ادهیک حرکت پیدر جهت تفک نهیزم نیاقدامات در ا

عناصر در  نیاز مهمتر یکیراه ها  ادهینمود . امروزه پ هیتعب ابانیخ یاز سنگ بر رو یپل ادهیعبور عابر پ یصورت گرفت که برا

عنوان فضاى عمومى و اصلى شهر و نیز حیاتى ترین  بهکه جین جیکوبز پیاده روها را  یشهرها هستند به گونه ا ییساختار فضا

 شمرد.  یآن بر معضو 

 نیو پاسخ به ا ییایآس یدر کشورها یراه ساز ادهیقرار گرفته است ، تجارب پ ینوشته مورد مطالعه و بررس نیدر ا آنچه

و ... را  ی، اجتماعیتطابق فرهنگ نیشتری)که ب ییایآس یکشورها یراه ها ادهیپ موفق ینمونه ها یبررس ایپرسش ها است که آ

 رانیدر ا یراه ساز ادهیپ یکردهایرو شرفتیتواند موجب پ یم یموفق غرب یمطالعه صِرف نمونه ها یه جابدارد( رانیبا کشور ا

 رانیدر ا ادهیپ یفضاها یباززنده ساز یتواند در راستا یآنها م یساز یبر مسئله بوم دیبا تاک کردهایرو نیاتخاذ ا ایگردد ؟ و آ

راه  ادهی. سپس پاست دهیارائه گرد یریشکل گ نهیشیراه ها و پ ادهیمفهوم پ از یمختصر انیپژوهش ابتدا ب نیا درگام بردارد؟

 .قرار گرفته اند یو مورد بررس یمعرف هیو ترک ی، کره جنوبنیچ رینظ ییایآس یاجرا شده در کشورها یها
 

 پیاده راه ها -2
 تعریف پیاده راه -2-1

 لیاز پتانس یعمدتا به خاطر دارا بودن برخ ژهیو لیالهستند که به د یشهر یاز فضاها ییبخش ها ادهیپ یمحدوده ها

 ادهیحرکت سواره بسته شده و به طور کامل به حرکت عابران پ یساعات شبانه روز کامال بر رو یبخش ایخاص و در تمام  یها

ها و  یاربرک یبرخ تی، تثب یو ارتباط یکیزیف یها نه صرفا عملکردها هرا ادهیپ ی. اصل فلسفه وجود ابندی یاختصاص م

 نیباشد . ا یم یدر عرصه عموم یانسان اسیمق جادیو ا فرهنگی – یبلکه گسترش ارتباطات و تعامالت اجتماع یمسائل اقتصاد

 .]2[شوند یم لیراه تبد ادهیو به پ هداد یکاربر رییتردد عابران ساخته شده باشند که تغ یمناطق ممکن است از همان ابتدا برا

 یرو ادهیاست و پ طیانسان در مح ییشکل جا به جا نیتر یو ضرور نیتر ی، قدم نیتر یعیطب دهایحرکت پ یطور کل به

نهفته  یو کشف ارزش ها و جاذبه ها یها و احساس شور و تحرک زندگ تیمشاهده مکان ها ، فعال یامکان برا نیهنوز مهمتر

 یتهایفیک افتیو در طیاحساس تعلق به مح،  ییفضا تیهو ادراکدر  یاساس تیاهم یدارا یرو ادهیاست . پ طیدر مح

 .]1[شود یاحساس م یشهر یگام زدن در فضا قیاز طر شتریاست . چهره شهر ب یطیمح

 شود : یحوزه پرداخته م نیا شمندانیراه از نظر اند ادهیاز پ یفیتعار انیبه ب نجایا در

 اتیو ح یشهروندان در زندگ یاجتماع یاه تیو فعال عیشهر و محل رخداد وقا یمدن اتیگاه ح یتجل ادهیپ ریمس -

شود؛ بلکه  یم یو فرهنگ یاجتماع یتر شدن زندگ یدرست و گسترش آن نه تنها باعث غن یرو طراح نیباشد . از ا یم یشهر

 یبر م یو تردد یکیدر جهت حل معضالت تراف یمعاصر، گام یهرهادر ش یها و مسائل حمل و نقل شهر یدگیچیبا توجه به پ

 .]7[دهد یسوق م یانسان محور یشهرها را به سودارد و 

که  ییکنند وبه فضاها یابداع م ییشهر، مردم داستانها یحرکت کردن ها و در واکنش نسبت به نام مکان ها نیدر ا -

 .]0[بخشند  یشوند، معنا م یوارد م

 یزندگ ،یگردش ،یفراغت ،یحیر، تف یفرهنگ یها نهیمکان ها زم نیاز مجموعه مغازه هاست. ا شیب یزیراه چ ادهیپ -

 .]6[آورند یو نظرات جامعه را فراهم م دیعقا دگاه،یو تبادل د یمدن

 .]4[است  یاحساسات جمع انیخاطره و ب جادیا ،یاسیس ،یاجتماع یدادهایوقوع رو یعرصه برا ادهیپ یفضاها -
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از مجموع تفاوت  یسر کیه باشد؛ بلکه شد یطراح ادهیعبور عابر پ یکه برا واریدو د نیب ستین یشکاف ادهیمعبر پ -

 .]1[ ردیگ یو انتظار سرچشمه م یکه از کنجکاو "برون"و  "درون" انیهاست، تفاوت م

 نمود : یحرکت سواره در سه گروه دسته بند تیراه ها را به لحاظ محدود ادهیتوان انواع پ یم

 د وارد آن شوند .توانن یوجه نم چیبه ه یموتور هینقل لیکه وسا ییراه ها ادهیپ .1

 سرعت در آن هستند . تیمحدود تیملزم به رعا هینقل لیکه حرکت وسا ییراه ها ادهیپ .2

 ادهیماه به حرکت به عابران پ ایاز سال ، هفته و  یخاص یاز شبانه روز ، روزها یکه در ساعات خاص ییراه ها ادهیپ .1

 .]2[شود  یاختصاص داده م

در تمام ابعاد  یانسان اسیمق تیگرفت و رعا یقرار م یعنصر درشهرساز نیبه عنوان مهمتر ادهیگذشته عابر پ یشهر ها در

معاصر  یدر شهرها یزندگ یدگیچیرفت . اما متاسفانه امروزه پ یفضاها به شمار م یابیدر ارز یمهم اریو سطوح شهر ، مع

 است . دهیتوجه گرد یشهر الخصوص آمد و شد یعل یرا فراهم آورده است که کمتر به بعد انسان یطیشرا

 

 پیاده راه تاریخچه -2-2

و  یمطالب اشاره نمود . توجه جد نیتوان به طور خالصه به ا یتفکر م نیراه ها و گسترش ا ادهیپ خچهیدر رابطه با تار

انگاره با هدف ن ی، ا ییاروپا یگردد . در شهرها یم بر م 1079راه ها به اواخر دهه  ادهیو پ ادهیحرکت پ یبه سامانده یعمل

 یمراکز شهر یاجتماع یایکهن و اح یحفاظت از بافت ها یو برا لیشهرها از تسلط اتومب یخیتار یخارج ساختن محدوده ها

 .]0[شد  یی، مطرح و اجرا

نمود . در  دایپ یشکل مشخص تر ییاروپا یشهرها یزمان بازساز دنیدوم و فرا رس یامر ، پس از جنگ جهان نیبه ا توجه

شکل  Mallبا نام  یا ادهیپ یها ابانیقوت گرفت و خ یبازگشت به مراکز شهر شیگرا 1069دهه لی، در اوا ییکایآمر یشهرها

و  دیخر یمطلوب برا یها طیمح جادیحال هدفشان ا نیشهرها بودند و در ع کزدر مر یهمسو با مقاصد تجار شتریگرفتند که ب

 یبا توجه به مراکز شهر زانیاز برنامه ر ی، عده ا ندهیفزا ینیاز حومه نش یگردانیگردش در شهرها بود . بعدها به دنبال رو

قوت گرفت و  یبازگشت به مراکز شهر شیدادند و گرا رییبالقوه شهر تغ یها لیخود را نسبت به پتانس دگاهی، د ییاروپا

بعد  یاما در سال ها د،یاز گردآغ یخدمات خرده فروش لیو تسه دیمراکز خر یاقتصاد یایبا هدف اح ادهیپ یگسترش فضاها

 .]19[کرد  دایپ یتر عیوس ی، اهداف اجتماع جیبه تدر شیگرا نیا

سواره رو و  یرهایمس شیافزا یبرا یو زدودن خاطرات جمع ییزدا خیکه تار نیامروز ، قابل توجه است ا یدر شهرها آنچه

شهر  اسیکه مق یآن که ، زمان جهیشده است و نت یصرب یسواره موجب افول ارزش ها یازهایرفع ن یتنها برا نیتوجه مسئول

می توان  .]11[کند یم یتیهو یو ب ی، ناامن یاحساس گم گشتگ یشهر یفضا رروها د ادهیشود پ یسواره ساخته م یتنها برا

 تحوالت فکری جهان در رابطه با پیاده محوری در جدول زیر قرار داد:

 .]12[خصوص پیاده محوری ، : تحوالت فكری در جهان در  1جدول شماره 

 تحوالت فکری در جهان در خصوص پیاده محوری دهه)میالدی(

1079دهه  
 خیابانها و فضاهای ویژه عابر پیاده برای نخستین بار در شهرهای اروپا-

 نخستین تجربه آزمایشی در ایجاد منطقه بی ترافیک در شهرهای روتردام و استکهلم-

1009دهه  

 و ایجاد ناحیه پیاده در تمام اروپامحدود کردن ترافیک -

ممنوعیت ورود اتومبیل به نواحی تاریخی و تجاری در اکثر شهرهای اروپا، احیای فضاهای عمومی، -

 ایجاد خیابان های پیاده

تا کنون 1069دهه  
 ،( آمریکا در پیاده خیابان 109)متحده  ایاالت مانند دنیا مختلف نقاط در محور پیاده فضاهای ایجاد -

 هلند  انگلستان ، آلمان ، کشورهای در اروپا در
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 ییایآس یدر کشورها یراه ساز ادهیتجارب پ -3
به  تیو در نها دهیگرد ستمیس نیتواند موجب ارتقا ا یم یراه ساز ادهیدر باب پ گرید یاز تجارب کشورها یریبهره گ

در  ییایآس یراه ها و تجارب کشورها ادهیپ یه به بررسبخش از مطالع نیگردد . در امنجر  نهیزم نیمدون در ا یاصول نیتدو

 یکینزد ایتطابق و  نیشتریانتخاب شده اند ب بخش نیمطالعه در ا یبرا هک ییشود . کشورها یپرداخته م یمحور ادهیپ نهیزم

تر  یون تر و اصولکشورها مد نیا یراه ها ادهیپ نهیداشتند و عالوه بر آن اطالعات موجود در زم رانیرا با کشور ا یفرهنگ

 باشند . یم هیو ترک یجنوب ه، کر نیمورد مطالعه قرار گرفته اند شامل : چ قیتحق نیکه در ا یی. کشورهابودند
 

 ی کشور چینچو ونگی یسا ادهیمحور پ -3-1

با کشور  کیکار آمدن مائو به  یو پس از آن با رو ستیحزب کمون لیبا تشک 1021در دوره معاصر از سال  نیکشور چ

 ریبر آمده بود، تأث یستیکمون یها شهیکه از اند یشهر یزیبرنامه ر یها استیشد . اقدامات و س لیتبد ستیکمون تیحاکم

 استیگرفتن س شی، حکومت با پ نیچ یاز انقالب فرهنگ پس 1040گذاشت. در سال  ینیچ یبر منظر شهرها میمستق

بلند مرتبه و  یو مدرن شد. احداث برج ها شرفتهیپ یشوررهابه جرگه ک وستنیدرصدد پ یاقتصاد-یباز اجتماع یدرها

 نیمدرن از مظاهر ا یبزک شده  یپشت نماها یستیدست کمون کی یفرسوده، پنهان کردن ساختمان ها ینماها یسامانده

در نقاط  یحورهام جادیاقدام به ا ،ییاروپا یموجود در شهر ها یگستر ادهیاز نهضت پ دیبود. در ادامه حکومت با تقل ییگرا ون

 .]11[کرد  ینیچ یمختلف شهر ها

به  زین یبه صورت تمام وقت و برخ یرا در نظر گرفت که برخ ییدولت محورها یالدیم 2999هنگ کنگ از سال  در

، 1ی، وان چا2ی، محور مرکز1یبا یکازوِ ادهیپ یمحورها شامل : محور ها نیاز ا یباشد ، برخ ادهیوقت در خدمت پ مهیصورت ن

در شهر هنگ کنگ ، محور  ادهیپ یمحورها نیتوان گفت که معروف تر یم ی. به طور کل0یشات سوئ میو س 7نگ کوکمو

از معروف  یکیتوان گفت  ی. م دیمبدل گرد ادهیمحور پ کیبه  2991محور در سال  نیباشد . ا یم 6یچو ونگی یسا ادهیپ

 1نگیوان فوج ادهیپ محورتوان  یاست . اما م 4نگیمحور نانج ادهی، محور پنیکشور چ یدر شهر شانگها ادهیپ یمحور ها نیتر

 ادهیپ یاز محورها گرید یکیباشد .  یم یخرده فروش تیبا محور یستیتور ادهیپ یمحورها نیاز معروفتر یکی ،در شهر پکن

 اشاره نمود .  نیدر غرب چ0 چِنگ دو ادهیتوان به محور پ ی، م نیمهم در کشور چ

روستا بوده و بعد گسترش  کیمحور در ابتدا در داخل  نیتوان گفت که : ا یم یچو ونگی یسامحور  خچهیدر رابطه با تار

. در  دیمبدل گرد یمحور مهم و تجار کیمحور به  نیبلند مرتبه ساخته شده و ا یو توسعه شهر در اطراف محور ساختمان ها

 ینام گذار یو شمال یشد و به بخش جنوب لیمجزا تبدبخش  و، محور به د سیپل ستگاهیا سیبا تاس یالدیم 1040سال 

 محور شده است نیدر ا ییموجب کاهش کارآ یکپارچگیخارج نمودن محور از در طول محور و سیپل ستگاهیا سیتاس.دیگرد

]17[. 

                                                 
1 Causeway Bay 
2 Central 
3 Wan Chai 
4 Mong Kok 
5 Tsim Shat Sui 
6 Sai Yeung Choi 
7 Nanjing Road 
8 Wangfujing 
9 Chengdu 
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 (.]10[ )مأخذ : نگارندگان با اقتباس ازدر شهر هنگ کنگ، یچو ونگی یسا ادهیمحور پ یکنون تی: موقع 1شماره  ریتصو

 

 یبه سواره اختصاص م هینقل لیرفت و آمد وسا لیآخر هر هفته در ساعات شب ، جهت تسه یچو ونگی یسا ادهیمحور پ

توان مشاهده  یمحور م نیرا در ا یاریبس یها تیدهد . فعال یخدمات ارائه م ادهیهفته تنها به عابران پ یروز ها هیو در بق ابدی

 فی، دستفروشان با ط یابانی: نوازندگان خ رینظ دینما یم یارین محور کمک بسیدر ا ییاو تنوع فض ینمود که به سرزندگ

 یبا پهنا نترنتی، وجود ا یرفتار ی، تجمع مردم به عنوان قرارگاه ها یشی، حرکات نما یاز کاالها ، انجام حرکات رزم یعیوس

محور در شهر هنگ کنگ  نیتوان گفت که ا ینمود . متوان مشاهده  یمحور م نیهستند که در ا یباند باال و ... جز موارد

محور در پرتردد  نیتوان گفت در ا یباشد . به طور متوسط م یم یو داخل یاللمل نیجذب گردشگر در سطح ب طیواجد شرا

به  هفته یروزها نینفر است و در آخر 11999کنند  یساعت از محور عبور م کیکه در  یساعات رفت و آمد تعداد افراد نیتر

 .]16[رسد  یم زیساعت ن کینفر در  29999

به محور  یسواره از معابر منته یاختصاص داده نشده است . ورود خودروها ادهیبه حرکت پ یچو ونگی یکل محور سا

به اشتراک  یفضاها هیگردد . نظر یمردم ، ساکنان و کسبه م نیدر ب ییاست که موجب بروز کنش ها یمهم لیاز دال یکی

، یدستفروشان و کسبه و ساکنان محل نیو عالوه بر اصالح روابط ب ردمشکل گام بردا نیحل ا یتواند در راستا یده مگذاشته ش

 .]14[بپردازد  زیبه اصالح عملکرد محور ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .]11[. )مأخذ :  نیدر شهر هنگ کنک ، چ یچو ونگی یسا ادهی: محور پ 3و  2شماره  ریتصو
 

 کره جنوبیکشور  سادونگاین ادهیمحور پ -3-2

است که در طول روز در  ادهیپ تیبزرگ با اولو یاز محورها یکی یدر شهر سئول در کره جنوب نسادونگیا ادهیمحور پ

در سطح  ادهیپ یمحورها نیاز محبوب تر یکیمحور  نیشود . ا یاختصاص داده م ادهیبه رفت و آمد عابر پ یساعات مشخص
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بود و مکان تمرکز  قهیمحور در ابتدا محل فروش عت نیباشد . ا یم قموف اریبس زیب گردشگر ناست و در جذ یکشور کره جنوب

مورد  یالدیم 2999محل ، در سال  نیروز افزون گردشگران از ا دیشد . به علت بازد یم دهینام یمردم کره جنوب یهنر یزندگ

 .]10[قرار گرفت یبازساز

 
 (.]10[، )مأخذ : نگارندگان برگرفته یدر شهر سئول کره جنوب نسادونگیا ادهیمحور پ یکنون تی: موقع 4شماره  ریتصو

 

 یها هی: آتلریتوان بود نظ یم زین یگرید یها تیها شاهد فعال یکاربر ریبر سا یتجار یمحور عالوه بر غلبه کاربر نیدر ا

چوب و فروش آن ،  یرو یکنده کار، آموزش  یمعروف جهان یبزرگ با برند ها ی، فروشگاه ها یدست عی، فروش صنا یهنر

را مشاهده  یکوچک و محل یتوان محورها یم ی. در طول محور اصل گرید رداز موا یاریو بس ی، سفال گر یسیلوازم خوشنو

کوچک ، موزه ها و  یتوان رستوران ها و کافه ها یم یمحل یمحورها نیمتصل شده اند . در ا یمحور اصل نینمود که به ا

و هم به  یسنت ابانیخ کی نمردم هم به عنوا نیمحور در ب نیکرد . ا دیو ... را بازد قهیفروش عت یک براکوچ یمغازه ها

 یم گریکدیقدرتمند فرهنگ گذشته و حال در کنار  شیمحور شاهد نما نیمدرن شهرت دارد .در واقع در ا ابانیخ کیعنوان 

 نیتر یمیو قد ییمعابد بودا رینظ یتوان به بناها یه چوسان مبه جا مانده از سلسل یخیتار یتوان بود . عالوه بر بناها

 .]29[محور دانست نیا یخیتار یبناها نیرا مهمتر تانپروتس یساهایکل

و حفظ آنها ، خارج کردن محور از تک بعد بودن و به کار بردن  یسنت تیدادن به فعال تیها ، اولو یمناسب کاربر قیتلف

مناسب در طول محور با  یمحور ، نورپرداز یمناسب ، مبلمان متناسب با حال و هوا یفسازمدرن به شکل محدود ، ک یمعمار

در طول محور و ... از جمله  یاقامت یکاربر یابیاز ، جا هیق آگاهانه سنت و مدرنی، تلف یخیتار یبر عناصر کالبد ژهیو دیتاک

 .]14[شته اند دا ییبسزا ریمحور تاث نیا شیاز پ شیب تیهستند که در موفق یموارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .]11[، )مأخذ :  یدر شهر سئول کره جنوب نسادونگیا ادهی: محور پ 6و  5شماره  ریتصو
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 ترکیهکشور  استقالل ادهیمحور پ -3-3

باشد . در دهه  یو با ارزش م یخیتار یهسته ا یباشد که دارا یم هیکشور ترک یشهر ها نیاز مهمتر یکیشهر استانبول 

انجام شد . تا به امروز شهر  یگسترش گردشگر کردیبا رو یخیشهر و هسته تار نیا ایاح یدر راستا یاریاقدامات بس ریاخ یها

جذب  یبرا یساز نهیو زم یگردشگر نهیشود ، توانسته است در زم ینام برده م ااستانبول که از آن به عنوان دروازه اروپ

 جادیتوان به ا یشهر استانبول م یخیبافت تار ایجمله اقدامات مهم در اح را به دست آورد . از یاریبس یها تیگردشگر موفق

 یخیاز معابر تار یبرخ یساز ادهیپ ایو مسجد سلطان محمد و  هیاصوفیا رینظ یخیدر کنار آثار ارزشمند تار یشهر یفضاها

 دانیشهر استانبول محور استقالل و م یها ابانیخ نیاز مهمتر یکیمانند محور استقالل و معابر بازار استانبول اشاره نمود . 

 دینام یگره شهر نیتوان در دسترس تر یرا م دانیم نی. ا دینما یرا جذب شهر م یاریاست که امروزه گردشگران بس میتقس

 نیدر ا شیقرار گرفته است . مجسمه معروف آتاتورک به همراه دوستان نظام یحمل و نقل عموم یها ستگاهیکه در کنار ا

 یآن سنگفرش یهمگان است . کفساز یآن برا تیجذاب لیاز دال یکیمحور  نیقرار گرفته است . عدم ورود سواره به ا دانیم

 . دیدر حال خر ایتردد هستند  ایاست که  یمملو از مردم یخیرمحور تا نیاست و در تمام طول روز ا یمیقد

 
 ( .]10[)مأخذ : نگارندگان بر گرفته ازر شهر استانبول ، د میتقس دانیمحور استقالل و م یکنون تیموقع: 7شماره  ریتصو

،  29است . در طول قرن  10قرن  یبرگرفته از معمار شتریب میتقس دانیدر محور استقالل و م یو شهرساز یاصول معمار

 ادهیمرکز پ کیبه  لیمحور تبد نیا ریاخ یسواره سرعت کم در نظر گرفته شده بود ، اما در دهه ها تیبا محور ابانیخ نیا

 . دیدر شهر استانبول مطرح گرد یو گردشگر یفرهنگو  یخیمحور تار نیشده و به عنوان باشکوه تر

ها ،  کیطول دارد که از انواع بوت لومتریواقع شده است و حدود سه ک« اوغلو یب»استقالل در منطقه  یخیتار محور

زنده و  یقیشبانه و موس ی، تئاترها ، کافه ها ، کلوب ها نماهایس،  یهنر یها یها ، گالر ی، کتابفروش یقیموس یفروشگاه ها

 یوسط را برا ری)محور استقالل( که در آن مس یشهر ادهیپ ید بر استخوان بندیشده است . تاک لیفراوان تشک یرستوران ها

در  میتوسعه شهر قد یبرا ییوبار مغازه ها قرار داده اند ، به عنوان الگ هیو تخل یو پزشک سیپل یها تیحرکت تراموا و فور

محور از  نیشود . ا یم دهیو ... د یو ادار یحی، تفر ی، تجار یخیتار یبناها دیمحور تراکم شد نیدستور کار قرار دارد . در ا

ه ب دیرسد ؛ د یم میتقس دانیمحور که به م نیا یآغاز شده و در انتها 2برج گاتاال یکیدر نزد1 ییجِنواِ ییقرون وسطا یمحله 

دارد . به  رارها ق یها و طراح یزیهمه برنامه ر تیکند . بافت شهر در اولو یقرار دارد ، باز م دانیم نیکه جنب ا یمسجد

. و قدم زد ستادیا یتوان در آن به راحت یکه م یباشد ، مکان یسرزنده در شهر استانبول م یمحور جز مکان ها نیا لیدل نیهم

شهر فقط  ستمیآنها در س یکردند و نقش اصل یرا که از بازار شهر عبور م یمعابر ریور ، سامح نیعالوه بر ا هیدر کشور ترک

                                                 
1 Genoese 
2 Galata Tower 
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کرده است . وجود مبلمان  لیتبد یمحل یو پاتوق ها یجمع یبه فضاها یاقدامات بهساز یکسریبا  رابوده است  یدسترس

مطرح کرده  یالملل نیر استقالل را در سطح باست که محو یلیاز دال گرید یکی زیمحور ن تیدر تناسب ب کاربرد و اهم یشهر

 .]17[است 

 نیجهت عبور ب ادهیعابر پ یو فضا رندیگ یدر مرکز محور قرار م یمحورها ، باغچه ها و مبلمان شهر نیدر ا عمدتا

به است .  افتهیرود ، اختصاص  یکوتاه مدت به کار م یو توقف ها دیمغازه ها که جهت خر یجلو ینشستن و فضا یفضاها

کف بوده و از احداث باغجه در اطراف درختان ممانعت به عمل آورده است تا  یبر آزاد ساز یمحور ها سع نیطور عمده در ا

و  اهانیبلند و گ ییاز درختان با ساقه ها لیدل نیاستفاده وجود داشته باشد و عموما به هم یبرا ادهیبه عابران پ یشتریب یفضا

محور قرار  نیاز اقدامات جالب در ا گرید یکیشود .  یحور ها در شهر استانبول به کار برده مم نیکوتاه قد در ا ییبوته ها

مردم ساکن در بافت  یخاطره ها تیو اهم ینشان دهنده ، مشارکت مردم نیتراموا در وسط محور استقالل است و ا یریگ

 .]21[است  یخیمحور تار یبهساز یدر راستا یخیتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .]18[در شهر استانبول ، )مأخذ  میتقس دانیماستقالل و  یخیراه تار ادهی: پ 11،  9،  8اره شم ریتصاو
 

 پیاده راه های مطالعه شده ارزیابی -4
در این بخش از پژوهش به مطالعه و مقایسه تطبیقی پیاده راه های مطالعه شده پرداخته می شود. پیاده راه هایی که در 

مل: پیاده راه سای یونگ چوی در کشور چین، پیاده راه اینسادونگ در کشور کره جنوبی و پیاده این پژوهش معرفی شدند شا

 ا مورد ارزیابی قرار گرفته اند.این پیاده راه هدر جدول زیر سیاست های موفق  راه استقالل در کشور ترکیه می باشد.

 نگارندگان. ، ارزیابی پباده راه های مطالعه شده:  2جدول شماره 

 تشریح بازخورد سیاست های اجرایی سیاست های اجرا شده یاده راهپ

ی
گ چو

ی یون
محور پیاده سا

 تزریق کاربری تجاری- 

تاسیس ایستگاه پلیس و تقسیم محور -

 به دو بخش شمالی و جنوبی

اختصاص محور در ساعات شلوغی به -

 سواره

وجود نوازندگان، دستفروش، نمایش -

 های خیابانی و ...

ستگاه پلیس در این محور موجب کاهش کارایی آن به عنوان یک تاسیس ای

کل گردیده است و مورد مهم دیگری که می توان در این پیاده راه به آن 

اشاره نمود این است که در ساعات شب به منظور تسهیل رفت و آمد در 

این محور به سواره اختصاص داده می شود و استفاده عابران  ها،سایر محور

ز آن به حداقل می رسد. این دو مورد را می توان از نقطه ضعف های پیاده ا

این محور دانست. در مقابل این نکات منفی می توان به سرزندگی و تنوع 

باال در این محور به دلیل وجود دستفروش ها و نوازندگان و سرریز کاربری 

 بذها اشاره نمود که این محور را در سطح بین المللی مطرح نموده و جا

 گردشگر می باشد.
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گ
محور پیاده اینسادون

 
اختصاص محور در ساعاتی از روز به -

 حرکت عابر پیاده

 کاربری غالب تجاری-

وجود کاربری هایی نظیر آتلیه هنری، -

فروش صنایع دستی، آموزشگاه کنده 

 کاری چوب، سفالگری و...

وجود بناهایی تاریخی از مذاهب -

 گوناگون

 ی سنتیاولویت به فعالیت ها-

کفسازی، مبلمان شهری و نورپردازی -

 متناسب با حال و هوای محور

 وجود کاربری اقامتی-

از معایب این محور می توان به عدم اختصاص محور در تمام طول شبانه 

روز به عابران پیاده اشاره نمود. در مقابل این مورد وجود نکات مثبت 

اقامتی در این محور یکی  بسیاری را می توان مشاهده نمود. وجود کاربری

وجود بناهای تاریخی و ارزشمند از مهمترین جایابی ها می توان اشاره کرد. 

از ادیان گوناگون موجب شده است تا این محور نقشی فراتر از مقیاس 

شهری را ایفا کند و گردشگر بین المللی داشته باشد. تلفیق آگاهانه سنت و 

یت بیش از پیش آن گردیده و مردم آن مدذنیته در این محور منجر به موفق

 را هم محور سنی و هم محوری مدرن مورد خطاب قرار می دهند.

محور پیاده استقالل
 

 منع ورود سواره-

جایابی کاربری های متنوع در سطح -

 محور

 حرکت تراموا در وسط محور-

تعریف فضایی برای توقفهای کوتاه و -

 ..طوالنی ، خرید ، سرریز کاربری ها و .

نورپردازی، کفسازی و مبلمان متناسب -

 با حال و هوای محور

از جمله ضعف هایی که در این محور ی توان به آن اشاره نمود طول زیاد 

این محور است اما وجود تراموا در این محور تا حدی از اثرات منفی این 

مشکل کاسته است . وجود کاربری های مناسب در این محور و نزدیکی به 

ین گره شهری )میدان تقسیم( از جمله نکاتی است که بر سرزندگی مهمتر

محور افزوده است. وجود تراموا در این محور اقدام جالبی به شمار می رود 

که حس تعلق افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. تعریف فضاهایی با 

 کارکردهای گوناگون نظیر عرصه هایی برا تماشا و سرریز کاربری ها و ... نیز

 منجر به افزایش تنوع و سرزندگی در این محور گردیده است.

 

 نتیجه گیری -5
 تیفیدر ک یدیجد راتییجنبش باعث تغ نیا رایدر طول زمان بودند ز یراه ساز ادهیجنبش پ زبانیم یمتعدد یشهرها

کم  یاستفاده از فضا برا ی، بسترساز ابانیخ یو نقش اجتماع یسرزندگ شیو فرهنگ مردم ، افزا یو رفتار اجتماع یزندگ

بخش  تیعناصر هو تی، تقو یشهر داریتوسعه پا  یاستوار به سو ی، برداشتن گام ها حرکتی – یتوانان و ناتوانان جسم

 یربصریو غ یادراک فضا با حواس بصر شیشهر ، افزا یمایشهروندان از س یذهن ریتصو ی، ارتقا طیادراک مح شی، افزا یشهر

 شی، افزا یجمع یمشارکت شهروندان در زندگ شی، افزا یمدن اتیح دیو هماهنگ محورها ، تجد چهکپاری ی، امکان طراح

و  اسیاز مق ی، تجمع ناش یخیتار یبافت ها یتیجمع هیو تخل یتیجمع یی، مقابله با برون گرا یو گردشگر یحیتفر یفضاها

مصنوع را به کاربران و  طیمح یو پاسخده یمنیاف و ا، انعط یسرزندگ شی، افزا ینیرونق اقتصاد محور ، بهبود فرهنگ شهرنش

 رسانده است . یو قابل قبول یحد مطلوب بهاستفاده کنندگان از فضا 

 ی. بررس ندیآ یبه شمار م یراه ساز ادهیپ نهیدر زم شرویپ ییایآس یپژوهش جز کشورها نیاشاره شده در ا یراه ها ادهیپ

و ...  ی، اجتماع یتطابق فرهنگ نیشتریکه در واقع ب ییایآس یدر کشورها یراه ساز هادیپ نهیدر زمموفق  یو مطالعه نمونه ها

در  یراه ساز ادهیپ یکردهایرو شرفتیتواند موجب پ یم یموفق غرب یمطالعه صِرف نمونه ها یدارند ، به جا رانیرا با کشور ا

 ادهیپ یفضاها یباززنده ساز یتواند در راستا یآنها م یساز یبر مسئله بوم دیبا تاک کردهایرو نیاز ا یریگردد و بهره گ رانیا

از طرفی دیگر الگوبرداری صرف از نمونه های غربی و شرقی به هیچ وجه اقدام درستی نمی تواند  .را بردارد یگام موثر رانیدر ا

مطالعه سیاست  گیرد. جوامع هدف طرح بعنوان مهمترین مولفه مد نظر قرار مقتضیاتنیازها وباشد، الزم است در این خصوص 

گونه مطالعه  نیا،بسیار کار ساز خواهد بود با جامعه هدف دارند بیشترین مشابهت ها را  های پیاده راه سازی در کشورهایی که

الخصوص  یکشورها عل ریتجارب سا کاربست . دیکمک نما یراه ساز ادهیتواند به روشن شدن تمام ابعاد پ یم یررسو ب
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 نهیزم نیدر ا یاصول یچهارچوب نیتواند به تدو ی، مموضوع در کشور نیا ینظر یوه بر ارتقا سطح مبانعال ییایآس یکشورها

، یهنر یها هی، آتلتراموا ری: مسرینظ ییها تی. خالقدیمنطقه از کشور کمک نما ایو  هیو فرهنگ هر ناح میکه متناسب با اقل

و  ی، سفال گر یسیچوب و فروش آن ، لوازم خوشنو یرو یده کار، آموزش کن یمعروف جهان یبزرگ با برند ها یفروشگاه ها

 یتوجه انیکمک شا یرانیا یراه ها ادهیپ یسرزندگ ارتقاتواند در  یو ... م دهیروباز و سرپوش یشاپ ها یرستوران ها و کاف

  .دینما
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