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 :چکیده

 هم و پیاده انسان هم هطوریك به دادند چهره تغییر شدت به اتومبیل شدن وارد واسطه به ایران شهرهای اخیر سال 08 طی      

 هب چهره برخوردهای شدند؛ تر کمرنگ بودند شهر درسطح اجتماعی تعامالت جایگاه که فضاهایی شدند؛ طرد شهرها عرصه از طبیعت

 بافتها از بسیاری و شدند حذف مردم زندگی از فراغتی فضاهای رسید؛ خود حداقل به شهر و محله مقیاس در    حتی شهروندان چهره

 رافیكت حجم افزایش ازجمله دیگر بسیاری موارد به میتوان اینها بر عالوه. شدند مواجه محیطی   مشكالت با تاریخی بافتهای جمله از

 ریشه مناسب منظر و دید رفتن دست از و شهری سبز فضای سرانه هوا،کاهش آلودگی صوتی، آلودگی نقلیه، وسایل نقل و حمل و

 مانند نیز ایران در شهری، ناپایدار توسعه از ناشی مشكالت و شهرها موجود وضع بهبود برای امروزه خوشبختانه. کرد اشاره غیره و

 یا حرفه و دانشگاهی عرصه در موازی بصورت شهری منظر و پیاده موضوع به پرداختن قبیل از ای سازنده جریانات جهان نقاط سایر

 نآ نقش و ها راه پیاده منظرساز عوامل معرفی با و آنها ساختن همسو و جریانات بررسی با حاضر مقالهزمینه  این در.است شده مطرح

كل و ش اجتماعی رویدادهای وقوع برای مناسب بستری سعی دارد پیاده راه را به عنوان فضای پیاده راه کیفی سطح ارتقاء بهبود در

 وسیع دافاه با بلكهشود نمی ترافیكی یا کالبدی جنبه به محدود پیاده،صرفا طراحی و ریزی برنامه معرفی کند. جمعی خاطرات گیری

ت منیااجتماعی ،ایمنی و - تعامالت،خوانایی،پذیری نفوذ،سرزندگی ی مولفه پنج به تحقیق این در.است همراه فرهنگی و اجتماعی

 پیاده بهسازی فرسوده، های بافت نوسازی مانند ای حرفه جامعه در آمده وجود به جریانات از بااستفاده بتوان اگرپرداخته می شود.

ساز  منظر اصول بر تكیه با و بزنیم فضاهایی چنین احداث به دست مختلف؛ شهرهای در جدید راههای پیاده احداث و شهری روهای

 زیبا با ابطهر در بزرگ گامیبلكه می توان  بخشیم بهبود را شده ساخته فضاهای تیکیف راه نه تنها میتوان پیاده مفهوم به و بازگشت

 .از شهر شود جمعی خاطره موجد و ها بافت انسجام و اتصال موجب توان و  می برداشته شهروندان نیاز رفع نیز و شهری منظر سازی

 ،ایمنی و امنیت راه،سرزندگی،نفوذپذیری،خوانایی،تعامالت اجتماعی،پیاده  :واژه های کلیدی 

:مقدمه-1  

 مكانا مهمترین هنوز روی پیاده و است محیط در انسان جابجایی شكل ترین ضروری و قدیمیترین ترین، طبیعی پیاده حرکت    

 دارای روی پیاده. است محیط در نهفته هایجاذبه  و ارزشها کشف و زندگی تحرک و شور احساس و فعالیتها مكانها، مشاهده برای

 امگ طریق از بیشتر شهر چهره. است محیطی کیفیتهای دریافت و محیط به تعلق احساس فضایی، هویت ادراک در اساسی اهمیت

 قدم: زا عبارتند که کرد تقسیم مختلف فعالیت هفت به را پیاده حرکت میتوان کلی طور به. میشود احساس شهری فضای در زدن



  International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 نآ برای کلی عنوان راه، پیاده .کردن تماشا و کردن بازی دویدن، درازکشیدن، نشستن، ایستادن، زدن، 

 است شهری معابر از دسته

 ار،باز کوچه، خیابان، صورت به تواند می معبر این. است شده نظرگرفته در آنان برای عمده طور به یا و پیاده عبور مخصوص که 

 و،ر پیاده. شود نظرگرفته در زیستی های مجتمع و ها ساختمان ی محوطه یا و ورزشگاه پارک، میدان، در مسیری یا و گذر و بازارچه

 [1]. شود می ساخته پیاده عابران حرکت برای منحصراً میدان یا و خیابان جاده، مثل ه سوار مسیرهای کنار در که است گذرگاهی

 فراموش موضوع یك عنوان به آن نیازهای و پیاده حرکت به توجه جهان، شهرسازی جدید گرایشهای در اخیر تحوالت از یكی    

 برای ریزی برنامه و ساماندهی از غفلت و آن مختلف مسایل حل و سواره حرکت بر حد از بیش تاکید امروزه. است شهری مهم شده

 مشكالت شدن حاد و گیری اوج نتیجه در اخیر، دهه سه دو در. میشود محسوب معاصر شهرسازی نقایص از یكی پیاده، حرکت

 افول شهری، فضاهای کیفیت افت شهرها، تاریخی مراکز انحطاط راهها، ناامنی آمد، و رفت دشواری محیط، آلودگی مانند شهری

 این در. است آمده وجود به جهان در پیاده تحرکات کاهش و موتوری حرکت سلطه علیه ای گسترده واکنش...  و بصری ارزشهای

 یادهپ جنبش" عنوان به آن از که شده بدل شهری طراحی و ریزی برنامه محورهای از یكی به پیاده فضاهای توسعه و بازیابی زمینه،

  .شود می یاد "گستری

 و هریش زندگی کیفیت در نوینی تغییرات بلكه کرده، عوض را شهرها کالبدی سیمای تنها نه پیاده، فضاهای گسترش جنبش    

 باعث که داده ارایه شهری مسایل حل برای جدیدی روشهای و الگوها همچنین. است آورده وجود به مردم فرهنگ و اجتماعی رفتار

 .است شده شهری فضاهای ساماندهی عرصه در ویژه به شهرسازی، روشهای و ها نظریه در عمیق تحولی

ی از فضای بخش و یافتن جایگاه پیاده راه ها به عنوان یافتن مولفه های تاثیرکذار بر کیفیت فضایی پیاده راه هدف از این پژوهش،    

ر را سوال محوری تحقیق حاضمی باشد.و جمعی  خاطرات وثبت گیری شكلو  رتقاء سطح زندگی اجتماعی مردمجهت اباز شهری 

ر کنكاش دمولفه های تاثیرگذار بر افزایش کیفیت فضایی پیاده راه چیست؟ کرد:با توجه به عنوان آن می توان به صورت زیر مطرح 

این بحث ابتدا به مطالعه مباحث نظری و ادبیات موضوعی در این زمینه پرداخته شده و در خالل بحث محدوده مطالعه بر اساس 

ات جمعی توسط منابع کتابخانه ای مكتوب و پارامترهای سرزندگی،نفوذپذیری،خوانایی،ایمنی و امنیت،تعامالت اجتماعی و خاطر

 ونتایج الزم استخراج گردیده. بررسیمجازی 

 گذاز پیاده راه در شهرهای جهان-2

 جریان در و دوم جهانی جنگ از پس آمده، وجود به اروپا شهرهای در 0498 ی دهه اواخر در بار نخستین برای پیاده های خیابان    

 ازدحام آن دلیل .گرفت شكل سواره و پیاده معابر جداسازی ی اندیشه شهرها تاریخی مراکز ونوسازی جنگ های خرابی بازسازی

 در ترافیك بی ی منطقه ایجاد در آزمایشی های تجربه نخستین .بود رسیده های هشداردهند حد به که بود سواره حد از بیش
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 نواحی از شخصی خودروهای 50 ی دهه اواخر در.آمد وجود به )سوئد( استكهلم و )هلند( روتردام شهرهای

 بیرون به شهری ارزشمند های بافت تخریب و ترافیك ی وسیله به روپاییا شهرهای مراکز تهدید دلیل به شهرها تاریخی و مرکزی

 تاریخی هی ناحی از بزرگی بخش به را اتومبیل ورود اروپا تاریخی و مهم شهرهای تمام تقریبا1975ً سال تا یكه طور به شدند، رانده

 محدود خود مرکزی و

 .[2]آوردن وجود به ها آن در تجاری تاریخی ههای را پیاده و کرد

 058( 0498-0498)سال ده طی و گرفت قوت شهری مراکز به بازگشت گرایش 1960 ی دهه اوایل در شمالی آمریكای در

 از پس چراکه نگرفت، شكل آمریكا در هها را پیاده ه ی اید تاریخ، این از پیش .آمدند وجود به آمریكا شهرهای در پیاده خیابان    

 نتر ناام تر، خالی روز هر شهرها مراکز و بردند پناه ها حومه به باال های هزینه و ترافیك آلودگی، از فرار برای مردم دوم جهانی جنگ

 بالقوه های پتانسیل به نسبت را خود دیدگاه اروپایی شهرهای مراکز به توجه با شهری طراحان از ای عده سپس .یشدند م هتر آلود و

 .[3]دادند تغییر شهر ی

مال »و«فراگذرها»و تسهیل خدمات خرده در «احیای اقتصادی مراکز خرید»در آمریكا،گسترش فضاهای پیاده با اهدافی دیگر یعنی     

شده که دست آورد های فراوانی در انجام شد.و اینك جنبش پیاده گستریبه یك جنبش جهانی بدل «های عابر پیاده

 :ازمالحظات این تجربیات عبارتند اروپا،آمریكا،استرالیا،کانادا و دیگر نقاط به همراه داشته است.عمده

 تكیه بر کاربری تجاری در تهیه طرح ها و توجه به فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی._

 حس زنده بودن و پویایی فضا.ایجاد فعالیت های اوقات فراغت برای ماندگاری،_

 تاکید بر حفظ ساکنان به منظور تقویت جنبه های انسانی  و ممانعت از انقطاع حیات مدنی و متروکه شدن محیط پیرامونی ._

 تامین تاسیسات و تجهیزات شهری مورد نیاز برای عابرین پیاده._

 وسایل نقلیه عمومی.انتخاب مسیر های سواره جایگزین و تامین دسترسی ها از طریق _

 پذیرش اختیاری طرح از سوی آن ها.تشویق مالكان و ساکنان به مشارکت در برنامه ریزی ودر نتیجه _

 .[4] عینی شدن کیفیت حاصل از پیاده راه همچون رشد قابل توجه تعداد مراجعان و افزایش درآمد کسبه._

فق پیاده گستری در مراکز شهری،اولویت حضور عابر پیاده با هدف نكته مشترک تجربیات جهانی حاصل از اجرای طرح های مو    

عالیت فاحیای مدنی و اختصاص حداکثر فضا به عابر پیاده و به حداقل رساندن فضای مورد نیاز وسایل نقلیه است که باعث افزایش 

نتیجه به اجاد فضای شهری مطلوب های اجتماعی،تقویت جنبه های انسانی محیط پیرامونی و ارتقای کیفی محیط کالبدی شده در 

 .[5]است برای شكل گیری حیات مدنی انجامیده
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 (1831کاشانی جو:نظریه پردازان و مفاهیم موثر بر پیاده مداری)ماخذ:1جدول 
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 جایگاه فضای پیاده در ایران-8

 (1831:عاشوریماخذخیابان باب همایون)  :1شکل  

 

 

 

تا قبل از ورود خودرو و تحوالت پیامد آن در شهرسازی اایران ،راه ها و فضا های شهری در انطباق کامل با فضاهای انسانی و نیاز  

شكل می گرفتند.همان گونه که تاریخ شهرسازی ایران نشان می دهد،در شهرهای کهن ایرانی نظام کالبدی های اجتماعی شهروندان 

قیاس انسانی یا مردم واری بوده است و وسعت شهرها و فاصله میان مراکز مختلف به گونه ای بود که شهر به طور کلی بر اساس م

عالوه بر نقش ارتباطی و دسترسی،مكانی  شهروندان با پای پیاده از نقطه ای ه نقطه ی دیگر می رفتند.این راه ها و فضاهای شهری

ن اخبار،برگزاری جشن ها وآیین ها،تفریح و سرگرمی و مذاکره و دادوستد ،شنیدامن و راحت را برای تماس اجتماعی گردش و تماشا

 .[6] فراهم می آورند.

 باغ ایرانی متبلور شد.شهر دورهاندیشه ی احیای خیابان پیاده در دوره ی صفوی،در خیابان چهارباغ اصفهان با الهام از مسیر پیاده     

شد که درختكاری شده و در حاشیه آن ها،محلی برای پرسه زدن ایجاد شده  مدرن در ایران شاهد خیابان های ممتد و مستقیمی

با آغاز حكومت پهلوی اول،خیابان های عریض به سرعت جایگزین بود.خیابان های باب همایون و ناصریه در تهران چنین بودند.

 [4] .فضاهای شهری نظیر میدان،بازار،کوچه وغیره شد

 و بوده شهری طراحان و ریزان برنامه توجه مورد کمتر پیاده، انسانی طبیعی حقوق و نیازها و پیاده حرکت معاصر، شهرسازی در    

 رد واقع در. است آمده حساب به سواره حرکت از تابعی عنوان به بلكه شهری، فضاهای از مستقل بخشی عنوان به نه پیاده راههای

 جیتدری سلطه با نیز ایران در. است بوده انسان برای برنامهریزی بر مقدم همواره ماشین، برای برنامهریزی رایج، شهرسازی سنت

 زا نتیجه در و شده دور پیاده انسان نیاز و مقیاس از روز به روز شهری طراحی و برنامهریزی شهری، معابر و فضاها بر سواره حرکت

 و سازگار شهری عناصر کارکرد و مفهوم روند، این در. است شده کاسته شهری فضاهای فرهنگی و اجتماعی جاذبههای و ارزشها
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 نیغ محتوای و کرده پیدا ماهوی و کیفی تغییر...  و کوی گذر، میدان، خیابان، محله، مثل شهری مطلوب

 ده،پیا حرکت کیفیت ارتقا جهت در اخیر سالهای طی که ارزشمندی اقدامات بارزترین از یكی اما. است داده دست از را خود انسانی

 [7] .است بوده بوشهر و مشهد تبریز، شهرهای در راههایی¬پیاده احداث گرفته صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1831در ایران )منبع:کاشانی جو ویژگی های برنامه ریزی و طراحی برخی از پیاده راه های ایجاد شده
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 بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر کیفیت فضایی پیاده راه ها:-4

پیاده راه ها ضروری است بیش از هر چیز به این نكته توجه گردد که این امر ابعاد مختلفی را در بر می در مكان یابی و طراحی     

گیرد.در این روند عالوه بر شهرسازان و طراحان محیط،همواره جامعه شناسان و متفكران اجتماعی نیز نقش موثری دارند.برنامه ریزی 

 ترافیكی نمی شود بلكه با اهداف وسیع اجتماعی و فرهنگی همراه است.در این تحقیق به جنبه کالبدی یا و طراحی پیاده،صرفا محدود

 .به پنج مولفه ی سرزندگی،نفوذ پذیری،خوانایی،تعامالت اجتماعی،ایمنی و امنیت پرداخته می شود

 شهر یك شناسایی برای را مؤثر معیار 9 او نموده؛ بررسی متفاوت گونهای به را سرزندگی مفهوم الندری چالز :سرزندگی-4-1

 سازمانی ظرفیت مساعی، تشریك و ارتباط خالقیّت، تمایز، و هویّت امنیت، و ایمنی دسترسی، تنوع،:برمیشمارد پذیر زیست و سرزنده

شاید بتوان تنوع وفعالیت پذیری را به عنوان دو مولفه ی تاثیرگذار در سرزندگی فضاهی شهری دانست.یكی از راه های [8]رقاب و

دن به تنوع،به کار گرفتن نمادهای شهری اند که برگرفته از کالبد موجود و ارزش های بافت تعریف می گردند،که به خوانایی رسی

مسیر افزوده و آن را به نماد تبدیل می کند.از دیگر عوامل سرزندگی و تنوع پیاده راه ها ،ایجاد کاربری های متنوع و متناسب با هر 

ار کاربری های خدماتی  که تداوم حضور شهروند را در پی دارد و همچنین استقرار گاربری های اوقات ،استقرسكانس پیاده راه 

 [9] فراغت،تنوع مبلمان در طول مسیر و هماهنگی روشنایی مسیر بدنه ها و تاکید روشنایی روی عناصر و بنا های شاخص می باشد.

 بهبود به پیاده حضور افزایش وسیله به خیابان سیمای ارتقای پس . شناخت خیابانهایش با توان می را شهر 9 جیكوبز جین تعبیر به

 او دید از .دمید خواهند را جذابیت حس نیز شهر م تما به باشند، جذاب خیابانها اگر .میكند کمك افراد ذهنی تصویر و شهر سیمای

  [10] کنند جلب خود به را بیشتری ساکنان بتوانند تا باشند سرزنده باید پیادهراهها

عالوه برآن با ایجاد انحنا های مناسب در مسیر دوچرخه و پیاده راه،ضمن نمایش و مناظر متنوع ،مسیر را به سمت در پیاده راه ها     

مناظر آرام به منظور مكث ،نشستن وتماشا پیش می برد.با خلق دور  منظر کوچك و بزرگ به صورت تجربه دید پی در پی،از طریق 

و استفاده از سنگ های نمادین و همچنین جلب توجه جزئیات قابل ادراک برای ناظر در  درختان بلند و طراحی کاشت مناسبجلوه 

نماها ،استفاده از مصالح متنوع در حین وحدت،بكارگیری فرم های متنوع با توالی تنوع در جداره سبب ایجادسرزندگی در مسیر پیاده 

 [11] راه می گردد.

فقط مكان هیی که برای مردم قابل دسترسی باشند،به آن ها حق انتخاب می دهند.از آنجا که نفوذپذیری یكی :رینفوذپذی-4-2

از عوامل اساسی در دستیابی به مطلوبیت است،باید در اولین مراحل طراحی پیاده راه مورد توجه قرار گیرد.به منظور رسیدن به 

 [12] ابطه متقابل بصری بین مسیر و بدنه می باشد.نفوذپزیری در مسیر پیاده راه ،ایجاد امكان ر

پیاده روها عرصه های عمومی اند که می توانند گزینه های متنوعی را برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم به آن ها :خوانایی-4-8

ی و که بتوانند سازمان فضایعرضه دارند.اما مردم موقعی می توانند از منافع گزینه هیی که آن کیفیت را عرضه می دارند،بهره گیرند 

آنچه را که در آنجا می گذرد درک کنند.پیاده راه باید با ایجاد احساس نظم نظم بین اجزا،آن را به عنوان فضایی متناسب به 

 بیننده؛عرضه کند؛به عبارت دیگر باید فضای پیاده را واجد کیفیت تناسبات بصری باشد.
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دل نیاز های انسانی،سلسله مراتب و و روابط بین نیازها را جان لنگ در مدل در مایمنی و امنیت:-4-4

در قالب دسته های مشتمل بر نیاز های فیزیولوژیك،امنیت،وابستگی،عزت و اعتمادبه نفس و...مورد بررسی قرار داده و امنیت را به 

هاس کالو نیز در اثر خود)عابر پیاده و ترافیك  [12] عنوان یكی از نیازهای اساسی در مرتبه دوم این تقسیم بندی می گذارد.

شهری(رویكردهای متفاوت جداسازی ترافیك وسایط نقلیه را از پیاده،در بریتانیا و آلمان تجزیه و مقایسه می کند و معتقد است که 

 پیاده عابر حرکت راه یاده[13] برای جذب مردم به مراکز شهری،فراهم سازی محیط پیاده رو ایمن،خوشایند و مطلوب ضروری است.

 تعامالت ارتقا موجبات و یابد حضور خود از بدور و امن فضایی در پیاده عابر شوند می موجب و نموده تسهیل شهری فضاهای در را

 [14] شود. فراهم شهری فضای در اجتماعی

قوام می یابند،حضوری که با فضا های شهری فضا هایی هستند که با حضور و خرکت شهروندان حیات و تعامالت اجتماعی:-4-5

فعالیت های آن ها توام می باشد و پویایی زندگی را به نمایش می گذارد.پیاده راه ها و مسیر های شهری می توانند به عنوان جزء 

ن اسیرها در زندگی  شهروندساب آمده و تاثیر مهم در زندگی شهروندان داشته داشته باشند.ممهمی از این نوع فضاهای شهری به ح

داشته باشند.مسیر ها در ذهن شهروندان نه تنها خطوطی هستند که ارتباط و اتصال نقاط مختلف شهر را میسر می سازند بلكه 

فضاهایی را تصویر می کنند که به صورت روزمره بیشترین حیات جمعی را در خود جای می دهند.این مسیر به صورت انواع خیابان 

کوچه ها و بن بست ها و پیاده راه ها در سطح شهر عینیت می یابد عمده ترین عمده ترین سهم  های شهری ،عبوری محلی ،بلوارها

طره امنیت و آرامش فضاهای آن اشهروندان،پیاده راه ها را به خ  [15] به خود اختصاص می دهند.را نسبت به سایر فضاهای شهری 

راه های تاریخی و شاخص،زمینه ساز ایجاد و گسترش تعامالت و عدم وجود خودرو و آلودگی دوست دارند.تقویت نقش فرهنگی 

 [4] اجتماعی افراد مختلف جامعه است.

 عیپیاده راه بستری برای شکل گیری خاطرات جم-4-6

درک محیط شهری فرایند ذهنی است که از طریق انسان و فضای پیرامون انجام می گیرد انسان پیام های حسی مححیط را     

تصویری از محیط در ذهن خود به وجود می آورد.یكی از عوامل موثر در شكل گیری این تصویر خاطرات فردی یا  دریافت کرده و

با پایه ریزی روانشناسی محیط توجه به کیفیات انسانی در طراحی عرصه های عمومی و  0498در سال[16]جمعی از محیط است

ی شد .به طوریكه افرادی مانند کوین لینچ ،ای ین بنتلی و غیره معیارهایی تاثیر در استفاده بیشتر کاربران از محیط امری مهم تلق

برای ارتقاء این محیط ها ارائه دادند.بنا به تعریفی دیگر خاطره جمعی فرایند و ارتباطی است که در ذهن گروهی،درمورد خودشان و 

 [17] جهان اطرافشان در زمان و مكان خاص شكل می گیرد.

اجتماعی و رویدادهای جمعی د مكان هایی اتفاق می افتند که یادآور خاطرات جمعی شهر می باشند و شهروندان  بیشتر تعامالت    

و تعامالت اجتماعی در فضاهای به این مكان احساس تعلق دارند.اما امروزه با کمبودفضاهایی هویت مند برای گفت و گو و دیدار 

که باحظور و حرکت شهروندان حیات و قوام می یابند ،حظوری که با  تندیی هسا.فضاهای شهری فضاهشهری مواجه می باشیم

پیاده راه هاو مسیر های شهری می توانند به عنوان جزء فعالیت های آن ها توام می باشد و پویایی زندگی را به نمایش می گذارد.

اشند. مسیرها در ذهن شهروندان نه تنها مهمی از این فضا های شهری به حساب آمده و تاثیر مهم در زندگی شهروندان داشته ب
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خطوطی هستند که ارتباط و اتصال نقاط مختلف شهر را میسر می سازند ،بلكه فضاهیی را تصویر می کنند 

که به صورت روزمره بیشترین حیات جمعی را در خود جای می دهند. این مسیر ها به صورت انواع خیابان های 

و بن بست ها و پیاده راه ها در سطح شهر عینیت می یابند و عمده ترین سهم را نسبت به سایر  حلی،بلوارها،کوچه هاشهری،عبوری،م

 روی ازاین شود می احساس شهری فضای در زدن گام طریق از بیشتر شهر چهره[15] فضا های شهری به خود اختصاص می دهند.

 خاطرات ایجاد برای مناسب بستری و اجتماعی رویدادهای وقوع برای را ای شهری،عرصه فضاهی از بخشی عنوان به ها راه پیاده

 .باشند می جمعی

 

 

  و عوامل کیفیت بخش فضای پیاده   ماخذ:نگارنده

 نتیجه گیری:-7

 به نیاز خاطرات ایجاد و سازند می را خاطرات شهر در وقایع.است مواجه هویت بحران ی پدیده با که است شهری خاطره بی شهر    

 و ها ،را انایر در صنعتی انقالب از قبل تا .اند یافته کیفیت تنزل داشتند وجود ما شهرهای در قبال که ساز خاطره فضاهای.دارند فضا

 ماهیتی ا راه پیاده گرفت می شكل شهروندان روانی و اجتماعی های نیاز و انسانی های اندازه با کامل انطباق در شهری های فضا

 مكث و کت،حر ها گشایش و ها مسیر از ترکیبی نیز آن فضای و کرده پیدا است نقطه دو بین واصل که پیاده ویژه مسیر یك از بیش

 استمرار و بود پاسخگو را متفاوت جمعی وامیال نیازها که بود گرفته شكل راه از منظری ترتیب بدین.شد می باز نیمه و باز های ،فضا

 تماس برای راحت و امن مكانی دسترسی، و ارتباطی نقش بر عالوه راهها-پیاده .افزود می شهر از شهروندان خاطره عمق بر آن تجربه

 مستقیم تماس و جهت تغییر مكث، توقف، برای پیاده انسان عمل آزادی راهها، پیاده در. میآورد فراهم...  و تماشا و گردش اجتماعی،

 در را بیشتری زمان و کرده عادت مدنی فعالیتهای انجام و شهر در حضور به تدریج به شهروندان رو این از. است زیاد بسیار دیگران با

 ساساح و دیگران حقوق رعایت جمله از شهرنشینی؛ عادات و فرهنگ ارتقاء و بهبود به خود نوبه به این و گذرانند می شهری فضاهای

  .شود محسوب آموزشی زنده نمونه میتواند کودکان و جوانان برای خصوص به که میكند کمك جامعه برابر در مسئولیت
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