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   چكيده
آلودگي ، پخش كربن و خطرات ناشي از آن برروي اقليم و محيط زيست، انگيزه  افزايش االينده ها سوخت هاي فسيلي ،

هاي قوي براي براي تالش درجهت افزايش پايداري در شهر ها در سراسر جهان هستندازاين رو حمل ونقل از طريق پياده 
شهر ها پيدا كرده.وهمچنين توسعه ي حمل و نقل اتومبيل ها و رشد و دوچرخه اهميتي دو چنداني در برنامه ريزي 

سريع شهر ها در ده هاي اخير باعث ناديده گرفته شدن بعد انساني در شهر شده از اين رو براي رسيدن به يك شهر سالم 
 و پايدار مطالعه مسير هاي حركتي و از جمله پياده رو هاي ضرورتي دو چندان پيدا كرده است .

ويژگي هاي شهر پايدار استفاده ي شهروندان از حمل و نقل سبز است بنابراين يكي از جنبه هاي مهم پايداري اين از 
است كه پياده روي ودوچرخه سواري بخشي طبيعي از شبكه ي فعاليت روزانه باشد. پياده روي آغازگر هر گونه فعاليت 

اب ،آسوده و دل پذير براي ايجاد حس دعوت كنندگي براي جذاجتماعي و زندگي شهري است داشتن پياده رويي امن ،
پياده روي بسيار اهميت دارد همچنين رعايت بعد انساني و اصل احترام به مردم در طراحي مسير هاي حركتي بسيار در 

هران كيفيت فضا هاي شهري مي افزايد.از اين روي در اين مقاله سعي شده با برسي مسير هاي حركتي پياده كالن شهر ت
با  رويكرد احترام به مردم و مقايسه با شهر هاي موفق جهان سعي بر تجويز راه كار ها كاربردي براي بهبود در حوزه ي 

 .حمل و نقل پياده و مسير حركتي گرديده
روش پژوهش با توجه به اهداف مشخص شده و قصد پژوهش اجتماعي براي انكه در چرخه ي فعاليت هاي اجتماعي 

يجاد گردد ، از نوع كيفي است. كه در از متد نمونه ي موردي( قومي نگاري) وروش جمع اوري داده از طريق بهبود اي ا
مشاهده استفاده شده است . كه سعي شده با مشاهده و ثبت اطالعات در ارتباط هنجار ها و ناهنجاري ها و تجارب 

.در نتيجه سعي بر مشاهده ي عوامل  مثبت و منفي شخصي از قرار گيري در محيط و برقراري ارتباط با ان صورت پذيرد
 سعي بر  طبقه بندي و تحليل اطالعاتو در نهايت شناخت تاثير عوامل بر پياده مداري  پياده راه ها شده .

  
  
  
  
  

 بعد انساني ، احترام ، پايداري ، جذابيت كليدي: هايواژه

  
  



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 
 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 2

  
  
  

   مقدمه
ناديده گرفته شده و فضاي سنتي شهر بعنوان محل مالقات و تبادل آرا اجتماعي  در دهه هاي اخير بعد انساني در برنامه ريزي شهري

عبورو مرور اتومبيل ها كاربري شهر را مجزا كرده و بر ساختمان هاي منفرد تاكيد كرده كه ميتوان زندگي شهري  كاهش پيدا كرده.
 را به نابودي بكشاند و به شهر هاي مرده و خالي از مردم منتهي شود .

د انساني يك بعد جديد و ضروري در طراحي است زيرا اكثريت جمعيت براي انجام فعاليت ها ي روزانه از فضاهاي شهري استفاده بع
مي كنند اما وقتي عبور و مرور اتومبيل ها افزايش مييابد شرايط زندگي انسان و عابرين پياده كمتر مورد توجه قرار ميگيرد درحالي 

امن ، پايدار و سالم نقش به سزايي دارد .شهر هاي قديمي بر اساس پياده رو و پياده  ر ايجاد شهري سرزنده ،كه عبور و مرور پياده د
مداري طراحي شدند در حالي كه شهر هاي جديد بر اساس حمل و نقل اتومبيل ها طراحي شده اند از همين رو در شهر هاي جديد 

توجه به مطالب گفته شده پياده راه اهميت پياده راه در طراحي شهري بايد در  تو جه كمي به بعد و مقياس انساني شده است . با
الويت قرار بگيرد و فضايي امن و راحت براي افراد جامعه به وجود اورد در شهر هاي كپنهاگ واقع در دانمارك و ملبورن واقع در 

ري و عبور و مرور پياده را به صورت نظام مند ارتقا دهند. استراليا توسعه ي ويژه اي مشاهده شده زيرا توانسته اند شرايط زندگي شه
 ) 13، 8- 3، 1392. يان گل

  : مباني نظري
: بخشي از فضاي شهري است كه حركت پياده در ان در اولويت بوده و حركت سواره در تمام يا بخشي از ساعات شبانه روز  پياده راه

اعي است كه در انها تسلط كامل با عابر پياده بوده و از وسايل نقليه ي موتوري حذف ميگردد همچنين ، معابري با حداكثر روابط اجتم
 1386تنهابه منظور سرويس به زندگي جاري در پياده راه استفاده مي شود ، پياده راه ابزاري براي بروز روابط اجتماعي مي باشد. (پاكزاد ،

(  
راعايت  King  et al .2003   اي ميزان قابليت پياده روي يك مكان ميباشد.: پياده مداري به معن پياده مداري و محله ي پياده مدار

مقياس انساني اساس پياده مداري است .اساسا كار با مقياس انساني يعني فراهم اوردن فضاي شهري خوب براي افراد پياده با در نظر 
  ) 33، 1392، گرفتن امكانات و محدوديت هايي كه بدن انسان به او تحميل ميكند. (يان گل

  : برسي اصول تاثير گذار بر كيفيت پياده راه ها
شهر سرزنده  1389: تنوع و فعاليت پذيري به عنوان دو موالفه ي مهم درسرزندگي فضاي شهري ميتوان نام برد، پاكزاد  سرزندگي

د نياز براي عبور ومرور پياده و نيز فرصت احتياج به زندگي شهري پيچيده و متنوع دارد جايي كه فضاهاي فراغتي و مشاركتي با فضاي مور
  ) 63، 1392مشاركتي در شهر تركيب شود. (يان گل،

لبه هاي يك شهر ديد را منفرد و فضاهاي منفرد را تعريف مي كنند ،لبه هاي نقش حياتي در تجربه ي فضايي و اگاهي از فضاي منفرد به 
  عنوان يه مكان دارند.

:هر قدرفضاسازي ها،نور پردازي و مبلمان و ديگر عوامل با اهميت در  ني و كيفيت بصري )سيماي مناسب (رعايت مقياس انسا
تالش بيهوده اي صورت كيفيت شهر در تراز چشم تالش شده باشداگر خصوصيات فضايي ،تناسبات و ابعاد به دقت برسي نشده باشد ،

، 1392يان گل ،از مكان وتمايل او به حركت و توقف در يك نقطه است. ( گرفته. روابط فضايي و اندازه ها تاثير به سزايي در تجربه يانسان
162( 

  
  : امنيت  وايمني عبور و مرور

سياستگذاري هاي طراحي ترافيك فضا هاي بيشتري را به اتومبيل اختصاص مي دهند از هر چه تعداد اتومبيل هاي يك شهر بيشتر شود ،
ار بد تر ميشود . پياده رو هاي باريك شده و پياده رو ها با عالئم ترافيكي و موانع پر ميشود و اين روي وضعيت افراد پياده و دوچرخه سو

  ) 91، 1392همين امر باعث كاهش امنيت عبور و مرور ميشود.يان گل ،
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يح بين فضا هاي ازنظر چيكوبز ،براي جذب عابران و ايجاد ايمني ذاتي خيابان شهري بايد داراي سه كيفيت باشد، اول بايد تمايز صر
عمومي و خصوصي گردد بنا هاي حاشيه ي خيابان بايد داراي نما باشند سوم پياده روي بايد بدون هيچ گونه توقف و مكث صورت پذيرد ( 

  بدون مانع بودن مسير)
  295- 305: 1375شواي ، 

  
  
  

  
  ماخذ : نگارنده 

  :شهر تهران 

  جغرافيايي عرض و طول
 

 35 تا دقيقه 36 و درجه 35 و خاوري طول دقيقه 33 و درجه 51 تا دقيقه 17 و درجه 51 در ييجغرافيا نظر از تهران شهر
  تهران) (شهردارياست. گرفته قرار شمالي عرض دقيقه 44 و درجه
 زمين شيب

 از % 5 تا % 3 متوسط شيب با آبادعباس هايتپه تا تجريش از % 15 تا % 10 شميرانات كوهستان دامنه در جنوب به شمال از
  .است	% 1 كناره تا تهران شهر مركز از و % 2 انقالب خيابان تا آبادعباس

  (شهرداري تهران)
 جمعيت

 به زمان آن از اما .بود كوچك شهري ايران، پايتخت عنوان به شدنبرگزيده و قاجار یسلسله گذاريبنيان از قبل تا تهران شهر
 كه رسمي سرشماري نخستين اساس بر .شد تبديل ايران شهر ترينبزرگ به رقاجا ◌ٔ دوره اواسط در و نهاد پيشرفت به رو ،بعد
 اساس بر همچنين است.بوده ايران شهر ترين پرجمعيت جمعيت، نفر 934٬560٬1 با شهر اين گرفت، انجام 1335 سال در

  .استبوده نفر 036٬705٬7 تهران، جمعيت گرفت، انجام 1385 سال در كه رسمي سرشماري آخرين
 ).تهران هرداري(ش
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  تهران : 3منطقه ي 
گانه شهرداري تهران است كه در پهنه شمال شرقي شهر واقع شده است. در  22يكي از مناطق  3محدوده جغرافيايي منطقه  

از شمال: بزرگراه چمران، بزرگراه مدرس و بزرگراه صدر از  : به ترتيب زير مشخص مي شود 3حال حاضر محدوده منطقه 
پاسداران و خيابان شريعتي از جنوب: بزرگراه رسالت، بزرگراه حقاني و بزرگراه همت از غرب: بزرگراه چمران  شرق: خيابان

درصد از كل  4/3كيلومتر مربع است و از اين حيث در رتبه دهم شهر تهران قرار دارد و  31/208مساحت مساحت منطقه 
و از  2، از غرب با منطقه 4، از شرق با منطقه 1ز شمال با منطقه ا 3مناطق همجوار منطقه  .وسعت شهر تهران را شامل ميشود

محله مي باشد كه نام محالت آن  12ناحيه و  6داراي  3نواحي و محالت منطقه .هم مرز و همجوار است 7و  6جنوب با مناطق 
 4رستم آباد(، درب دوم ناحيهاختياريه) 3احيه امانيه، حسن آباد زرگنده 2آرارات، ونك ناحيه 1ناحيه :به شرح زير مي باشد

طي سه دوره قابل  3كاووسيه تاريخچه آباداني و توسعه در اين منطقه  6قلهك، قبا، دروس ناحيه 5داوديه، سيد خندان ناحيه
خورشيدي( كه بافت هاي روستايي به صورت پراكنده تكوين و  1300دوره اول: پيش از اوايل قرن حاضر) :شناسايي است
، باغداري و همچنين كشاورزي در اراضي پيرامون بافت هاي روستايي متداول بوده است. با توجه به اينكه در توسعه يافته اند

اين موقعيت ها منابع طبيعي دائمي تأمين آب وجود نداشته، اهميت و نقش حياتي قنات كه يكي از زير ساختهاي تاريخي شهر 
قلهك، حسن آبادزرگنده، داوديه، چالهرزو ده ونك از جمله روستاهايي تهران است در روستاها آشكار ميشود.اختياريه،دروس، 

دوره دوم: از اواخر قرن گذشته تا پيش از نيمه قرن حاضر روستاها به  .قرار داشته اند 3بوده اند كه در پهنه كنوني منطقه 
ف بخشياز فعاليت كشاورزي روستاها ق نشين هاي تهران تبديل شدند. مهمترين بازتاب هاي اين دوره عبارت بودند از؛ حذييال

و جايگزيني و توسعه باغ ها دوره سوم: از نيمه قرن حاضر تاكنون كه رشد شهر تمامي اراضي منطقه را فراگرفت، عمده ترين 
توقف قطعي فعاليت كشاورزي در اراضي پيرامون روستاها، شكل گيري راهـنماي  :پي آمدهاي اين رشد عبارت بودند از

بافت هاي شطرنجي در اراضي خالي و كشاورزي پيشين، نوسازي و بازسازي بناهاي موجود روستاها  15ـــران گردشگري ته
در يك  .توسط الگويي همسان با الگوي بناهاي بافت هاي شطرنجي، انهدام اكثر باغ ها و تفكيك پالك آنها در قطعات خرد

خورشيدي بوده معاصر است كه تكوين آن  1334از سال  بافتي ً پس 3جمع بندي كلي ميتوان گفت: بافت شهري منطقه 
عمدتا است.شكل گيري و توسعه اين منطقه، بر پهنه اي صورت گرفته است كه چندين هسته سكونت گاهي ييالقي و داراي 

با انهدام وليكن اين توسعه  .فعاليت كشاورزي )زراعت و به ويژه باغداري( بوده و حياتي سرزنده و پررونق به آن بخشيده است
بخش وسيعي از باغ ها كه ثروت شهري ارزنده اي شمرده مي شوند همراه بوده است و همچنان حيات معدود باغ هاي باقيمانده 

 تهران) 3( شهرداري منطقه ي  را تهديد به نابودي مي كند

  
 - است كه جهتي جنوبي ن تهرا هاي مهم و طوالني شهريكي از خيابان  جاده قديم شميران  يا  خيابان دكتر علي شريعتي

  .نام داشت كورش كبير  شمالي دارد. اين خيابان پيش از انقالب، خيابان

، قاجار  آيد و امتداد آن در زمانبه شمار مي قصران  و شميران  ترين جاده ارتباطي تهران به پهنهاين خيايان به عنوان قديمي
نموده است. ابتداي جنوبي اين خيابان كه در گذشته (تا اواخر ل تهران وصل ميدر شما نشميرا دارالخالفه را به منطقه

يابد. اين خيابان امتداد مي ميدان قدس  شود و تامحسوب ميخيابان انقالب دران پيچ شمير  بوده، امروزه ان دروازه شمير قاجار)
  .] استود جاي دادهعملكردهاي تجاري و خدماتي در طيف وسيعي از مقياس محلي تا شهري را در خ

  
  : محدوده ي مطالعاتي و شناخت آن
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بنا بر اين محدوده مطالعاتي را محدوده ي  .  3باتوجه به مطالب گفته شده درباره ي شهر تهران و ويژگي هاي منطقه ي 
شريعتي در نظر گرفته شده حد فاصل تقاطع ظفر و ميرداماد . در اين محدوده شاهد تداخل بافت هاي مسكوني با اداري و 

 تجاري هستيم كه در اين صورد كاربران با رويكرد هاي گوناگون از پياده راه استفاده ميكنند. 

              
  

                 
 

  يافته ها ي تحقيق : 
 
  

تحقيق سعي  ها بر امده ازبازديد ميداني و مشاهده و تجارب بدست امده در محيط است ، در اينهمان گونه كه گفته شد يا فته
را به  برابن هر كدام از معيار هاد برسي و ارز يابي قرار دهيم بناهايي كه گفته شده ،نمونه موردي را مورشده با توجه به معيار

  صورت مختص در جدول قرار داده و سپس ارزيابي ميكنيم .
  

 
  

 سرزندگي      

 
 
 
 

  مشاهدات  معيار ها

حضور كاربري هاي مشوق حضور، مكس
  و تعامل 
: معيني   hass 2008 :  1388: جيكوبز 

1388  

با تو به مشاهدات كار بري هاي اطراف پياده 
ي اكثرا اداري و تجاري بوده و فضايي برا

  تعامالت اجتماعي در نظر گرفته نشده 

 استقرار كاربري هاي فعال در شب
 1383:تيبالدز . 1388: جيكوبز 1388پاكزاد 

 :hass 2008 

اثر كار بري هاي فعال در شب مخصوص 
بخش تجاري است  و تعداد پياده ها در ساعت 

  به بعد كا هش چشم گير پيدا ميكند 9
 

  حضور مردم در فضا ي شهري 
: 1388: كارمونا و ديگران 1388جيكوبز 

Schmitz et al, 2006  

 
معموال سرعت  حضور مردم به صورت مكث 
ويا محل مال قات نيست و صرفا پياده راه 
جنبه ي عبوري دارد و سرعت عابرين هم 

  هنگام پياده روي زياد است
 نور پردازي مناسب

 hass 2008:    98.99 1392يان گل 

  
  

ه علت تعطيل  شدن بخش در هنگام شب ب
هاي اداري ، نور پردازي به صورت پيوسته 

  نيست و گسسته و از هم شكسته است 
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  سيماي مناسب
 (رعايت مقياس و كيفيت
 بصري مناسب)

ايجاد محصوريت مناسب با رعايت نسبت
يا  2به  1ارتفاع به عرض خيابان ( نسبت 

 2.5به  1

	 1390رفيعيان و ديگران . کارمونا و :

 Schmitz . 1390: معینی  1388دیگران 
et al, 2006  

به طور معمول رعايت شده اما ساخت و ساز 
هاي جديد اطراف كوچه ي زيبا و مترو 

برود شريعتي  با عث شده اين تناسب از بين  
  

 عدم وجود كاربري هاي مزاحم و االينده

Schmitz et al, 2006 

 بعضي كاربري هايي مانند پمپ بنزين و چند
تعميرگاه الستيك ماشين و غيره باعث 

  ناراحتي براي عابرين گشته
 بهره گيري از فضاي سبز و درختان

Schmitz et al, 2006 

بافت فضاي سبز كم تراكم در طول مسير و 
  گسسته

  
  
  

 جمع آوري منظم زباله ها و پسمانده ها  

Schmitz et al, 2006  
متاسفانه سطل زباله هاي كوچك به صورت 

ظم در مسير وجود ندارد و سطل ها ي من
بزرگ زباله در اطرا ف پياده رو يا تقاطع ها 

  رها شده اند

نصب مبلمان شهري در جايي كه مانع
 عبور و ديد جذاب نباشد

  1387كارمونا و ديگران. 
  

مبلمان شهري مناسب پخش نشده و اكثرا 
مانع عبورهستند حتي پايه ي بيلبورد ها در 

  داردپياده رو قرار 

 
 
 

استفاده از مبلمان شهري . ما نند وجود 
تعداد صندلي كافي ، استفاده از مواد غير 

 لغزنده

  
 ,140,142, 1392يان گل 

 
 
 

مبلمان شهري به طور كافي و در جا هاي 
  مناسب قرار داده نشده

 نبود الودگي صوتي ناشي از تردد خودرو

  
Schmitz et al, 2006  

فيك سنگين وجود دارد معموال در خيابان ترا
  و الودگي صوتي به صورت دائمي است 

 
 
 

وجود پياده روي يك پارچه در طول
 خيابان 

  

ه در طول خيابان پياده رو توسط متاسفان 
  موانع حاصل از ساخت و از قطع شده 
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ايمني و امنيت عبور و 
  مرور

 رفیعیان ؛ 1383 تیبالدز، ؛ 1389 کزاد، پا
 و حسینی ؛سلطان 1390 دیگران، و

 1385؛ ,Hass معینی، ؛ 1390 دیگران،
Schmitz et al, 2006   

تفكيك مسير هاي پياده و دوچرخه و
 وسايل نقليه ي موتوري

   
 دیگران، و حسینی سلطان ؛ 1389 کزاد، پا

 معینی، ؛ 1390
Schmitz et al, 2006 1385؛  

در طول مسير اين تفكيك صورت نگرفته و 
دوجرخه از پياده راه  وسايل نقليه ي موتوري و

  استغاده ميكنند

تامين رو شنايي مناسب و نور پردازي
 پيوسته در اطراف معابر پياده

  
 گل، یان ؛ 1390 دیگران، و حسینی سلطان
 ؛ 1387

Grant, 2006Congress for the new 
urbanism, 1999; 

  Hass, 2008؛

نورپردازي مناسب و پيوسته در معابر پياده 
و عمدتا نور پياده ازطريق نور  صورت نگرفته

  پردازي خيابان صورت مي پذيرد
  

وجود پوشش گياهي در اطراف معابر براي
  محافظت پياده در برابرنور مزاحم وباد

       
 ,Hass؛ ,Schmitz et al ؛ 1383 تیبالدز،
2008 

Congress for the new urbanism, 
  2006؛1999

ك جوي مابين مسير پياده با سواره توسط ي
آب ودرختان بلند قد جدا شده اما اين ها  
پيوسته و منسجم نيستند ومانع نور هاي 

  مزاحم خودرو ها نيست
  
  
  

همسطح بودن فضاي عبوري با پياده رو
 Schmitz et al. 2006( ها

درقسمتي از تقاطع ها (تقاطع ظفر با 
شريعتي) فضاي پياده پايين تر از فضاي سواره 

ث مشكل در عبور و مرور است . كه اين باع
پياده ها مخصوصا افراد مسن و كودكان گشته 

.  
  
 :  نتيجه گيري 

  
در اين مقاله تالش گرديده با مطالعه ي بخشي از پياده روهاي تهران شاخص پياده مداري مورد ارزيابي قرار گيرد. كه در ادامه 

طبقه بندي و تحليل اطالعات و در نهايت شناخت تاثير   سعي بربا برسي عوامل مثبت و منفي و هنجار ها و ناهنجاري ها  
عوامل بر پياده مداري  پياده راه ها شده است.كه اين اطالعات بر اساس مدل مفهومي ( سه شاخصه ي سرزندگي . سيماي 
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ا به ارائه ي مناسب و ايمني و امنيت عبور و مرور ) و مشاهدهي  ميداني گرد آوري شده است در نتيجه با تحليل اين داده ه
  راهكار هايي به شرح زيل گرديده. 

سرزندگي : يكي از نا هنجاري هاي محيطي تداخل كاربران اداري و تجاري و افراد محلي و مسكوني بوده كه فضايي براي 
ه بهبود تعامالت اجتمايي در نظر گرفته نشده بود از اين رو با افزايش گشودگي ها و ايجاد فضاي مكث در نقاطي از پياده را

  ايجاد كرد. 
جايگزيني و استقرار كاربري هاي فعال در شب باعث ايجاد سرزندگي بيشتر شده و منسجم كردن نورپردازي باعث يكپارچگي 

  فضا در شب و افزايش حضور مردم درشب ميشود .
  

برنامه ريزي و  سيماي شهري : متاسفانه ساخت و ساز هاي جديد باعث بر هم خوردن مقياس وسيماي شهري شده كه با
رنظارت بر ساخت وساز باعث بهبودي ميشود  . همچنين كسترش فضاي سبز و راعايت و حفظ پاكيزكي محيط تاثير به سزايي 
خواهد داشت. وهمچنين با انتقال كاربري هاي مزاحم به نقاط ديگر ميتوان بهبود در سيماي شهري به وجود آورد.استفاده از 

  ه با محيط باعث انسجام در ديد و پرسپكتيو محيط شهري ميشود .مبلمان هاي مناسب و يكپار
ايمني و امنيت عبور ومرور : با تفكيك مسير دو چرخه و و وسايل نقليه ي موتوري به طور شاخص و ايجاد ممنوعيت تردد و 

  آموزش عمومي ميتوان امنيت عبور و مرور عابران پياده را ارتقا داد .
  پارچه  مختص عابرين پياده ايمني عبور و احساس امنيت را افزايش ميدهد . تامين روشنايي مناسب و يك
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