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  چكیده
از  رونیا و کاار در    یحمل و نقل در شهر ها که زندگ یو توسعه فن آور لیاتومب ی طرهیو س یپس از انقالب صنعت

 هیا نقل طیوسا عیعبور سر یخود را  ه واسطه  تیشهر اهم یمرکز ینمود  اعث شد که فضا ریرا امکان پذ یشهر طیمح

اطرافشان را نسبت  ه  یکالبد طیمردم شهر و مح انیم یکیزیاز دست داده و تعامالت ف یشهر یفضا انیاز م یموتور ی

 نییپاا  یزندگ تیفیو ک ی زرگ  ه ازدحام ،آلودگ یاغلب مراکز شهر ها جهیدهد در نت ینموده و کاهش م فیگذشته ضع

 اود کاه    نجایرا  ه همراه داشته است. و ا ادهیپ نیعبور و مرور عا ر یو راحت یمنیکاهش ا تیشده و در نها یاز سکنه ته

 ادهیا کاه فقاط موصاوا عاا ران پ     ادهیا پ یفضاا  یمورد توجاه رارار گرفات. طراحا     شیاز پ شی  یراه ساز ادهی حث پ

دارد و سبب  اال رفتن تعاامالت   یاجتماع لیها و مسا یاز جمله آلودگ یطیمح ستیمسائل ز ی ر رو یادیز راتی اشدتاث

شاود   یم یو اجتماع یطیمح ستیز یفیتنها سبب ارتقا ک هراه ها ن ادهیشود. پ یچهره  ه چهره م یها داریو د یاجتماع

سپاه در اصافهان کاه  اه     ا انیخ یکند. رسمت غر  یکمک م زیموتلف  ه ارتصاد منطقه ن یها ی لکه  ا دارا  ودن کار ر

 نیا در ا یشهر تیری. اردامات مدمیده یررار م لیتحلمورد  SWOT  کیشده است را  ا استفاده از تکن لیراه تبد ادهیپ

 ه عنوان  تی. آنچه در نهادانست نیدر  رزو رانیا ا انیخ نی ه نوست یدر شکل ده یتوان دنباله اردامات و یرا م ا انیخ

 یشا  و تیا فیو در جهت ک یعموما تک وجه رانیراهها در ا ادهیپ جادیاست که جنبش ا نیتوان عنوان نمود ا یم جهینت

 ادهیا پ راتیو تااث  یشهر داریتوسعه پا یشاخه ها ریدر مورد ز یحاتیمقاله پس از توض نی وده است. در ا ی ه منظر شهر

 ایا و  تیا موفق لیررار گرفته اند و دال یمورد  ررس یو خارج یداخل یراه ها ادهیشاخصه ها چند نمونه از پ ریراه  ر آن ز

راه  ادهیا پ یشناسا  بیآسا  یمدل چند وجها  لیکرده و سپس  ا تشک یسته  ندراه ها را د ادهیپ نیشکست هر کدام از ا

زمینه  رای پیشنهاداتی جهت ارتقائ کیفیت پیاده راه سپه اصفهان در جهت سازگارساازی آن  اا اصاول     رانیدر ا یساز

 رویکرد توسعه پایدار فراهم می گردد.

. 

 

 یچند وجه یشناس بی، آس یارتصاد اتیفیک ،یجتماعا اتیفی،کیطیمح ستیز اتیفیراه،ک ادهیپ کلیدی: هایواژه
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  مقدمه  
معماری و شهرسازی  ا فضاهایی سروکار دارند که انواع فعالیت ها در چارچوب های موتلف در آن اتفاق میافتد و در 

کی و  صری حقیقت  ه این فضاها معنی می  وشد. این فضا رسمتی از  افت شهری است که عموم مردم  ه آن دسترسی فیزی

دارند و  ستری است  رای فعالیت های انسانی و  ررراری تعامالت اجتماعی سه شاخصه ی اصلی  رای تشویص فضاهای شهری 

 ستر تعامالت اجتماعی  ودن ،  ه این معنی که فضایی است خارج  - از  ودن -عمومی  ودن -در عرصه عمومی شهر وجود دارد:

هر گروهی  ا هر نوع گرایش و ویژگی؛  لکه  ه لحاظ ساختاری، مفهومی و عملکردی  می از رلمرو و حریم شوصی هر فرد و 

تواند این را لیت را ایجاد نماید که عموم مردم  توانند نسبت  ه آن حس تعلق خاطر یا ند. فضای عمومی  ه عنوان  ستر 

ر آن انجام می دهند، چه روزمرگی های مشترکی که مردم، فعالیت ها و مراسمی را که پیوند دهنده اعضای جامعه است د

یاد شده که فضاهایی  " ستر"گاه از فضای عمومی  ه عنوان  [1]معمولی  اشد و چه جشنواره های دوره ای مطرح میشود. 

هستند که شهر را شکل می دهندو این فضاها سیستم اساسی حمایت یعنی  ستر کلیه فعالیت های  یرونی را  رای انسان 

چنانچه خلق  ستر فوق الذکر  ه نوعی  اشد که امکان انباشت تجر یات  یاد ماندنی و خاطره ای فارغ از  [2]رند.  وجود می آو

این انباشت خاطره سبب خواهد شد تا تداوم  [3] عد مکان فراهم آید، درک روانی  ا درک شهودی و زیبایی در هم می آمیزد. 

داوم فرهنگی را ارتقا  وشیده و  ه  قا و پایداری افراد آن کمک نموده،  ر فرهنگی در شهر محقق گردد. شهری خوب است که ت

حس ارتباط در زمان و فضا  یافزاید و زمینه رشد فردی را فراهم یا آن را تشدید کند؛ یعنی توسعه ضمن تدوام،  ه صورت  از و 

صر اساسی امکان نمود می یا د: میدان و خیا ان. این انباشت خاطره در فضاهای شهری، در رالب دو عن [4]. یا  ررراری ارتباط. 

خیا ان آن گاه که از دغدغه های زندگی شتاب زده و ماشینی معاصر رهایی یا د، می تواند  ه مطلوب ترین وجه ممکن انباشت 

تصور نمود. خاطره را میسر سازد. ای امر را می توان در رالب یک پیاده راه  ه عنوان فضایی  رای تعامالت مثبت اجتماعی 

طراحی محورهای پیاده و  ه ویژه طراحی مکان هایی  رای آسایش و سرگرمی پیاده ها، یکی از مهمترین نمودهای شهرسازی 

آنچه که عا ران پیاده را متمایز می  [5]نوین است. افزایش ارتباطات و تبادل اطالعات از مهم ترین اهداف این حرکت می  اشد. 

راحت و آسوده اند. این کیفیت، پیاده روندگان را رادر می سازد تا  ه صورتی حقیقی  ا محیط شهری  سازد، این است که آن ها

 ر می گردد. از دهه  1791تاریوچه توجه  ه محدوده های پیاده شهری  ه دهه  [6]خود تعامل کرده و آن را تجر ه کنند. 

 شهرها مورد تأکید ررار گرفت.  توجه  ه پیاده راه و محدود ساختن حضور وسایل موتوری در 1771

 ی،هراش اتخاطر نباشتا جهت یشهر ی ستر انعنو  ه راه دهپیا همیتا اخصو در هشد کرذ مسائل  ه توجه  ا الذ

 ناپذیر بجتناا بمطلو راه دهپیا یک ییژگهاو کیفیت تعیین ای ر ونمد چو یرچا تنظیم وملز...  و جتماعیا  تامثب تامالاتع

 و نهاآ نالیزآ جهت جیرخا و خلیدا ییاجرا یها نمونه ریقد مطالعه ندامیتو بچورچا ینا تنظیم هتج اول مگا. می اشد

 . یدآ همافر هشد کرذ بچورچا ینوتد جهت زمال مینهز تا  اشد یک هر موفقیت ادمع یا موفقیت علل اجتوراسا

 

 پیشینه تحقیق
داری انجام گرفته است.  ا وجود اینکه مطالعات مر وط اخیرا تالش های زیاد و مهمی  رای درک و سنجش را لیت پیاده م

 ه زمینه های کاری متعددی  وده و مقیاس های این مطالعات  ا یکدیگر متفاوت  وده است،ولی تمام این پژوهش ها را می 

و خالصه کرد . سنجش عینی شامل ا زاری هستند که  ه صورت تجر ی  "سنجش ذهنی"و "سنجش عینی"توان در دو دسته 

کارشناسانه  ه پیمایش کمی  ر اساس مولفه های تعیین شده می پردازد. در مقا ل سنجه های ذهنی شامل ا زار و فنونی 

 هستند که  ه پیمایش ادراکات ذهنی  هره وران و ساکنان از محیط می پردازند. 
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 مولفه های محیطی مورد استفاده ررار گرفته جامعه آماری نام محققان
نوع 

 سنجش

De bourdeau 

dhuji(5002) 

-نفر از ساکنین اویراس249

نفر از ساکنین  297پرتغال؛ 

 رنت،  لژیک

تراکم جمعیتی، اختالط کار ری زمین، دسترسی  ه حمل و 

های عا ر پیاده، ایمنی از ترافیک و نقل عمومی، زیرساخت

ها، راحتی تسهیالت فعالیت جرم جنایت، اتصال خیا ان

 کیفیزیکی از لحاظ ادرا

 ذهنی

Duncan(5002) 
نفر از ساکنین راک 121۱

 همپتون، کوئیزلند

ها، و فضاهای  از، زیبایی مجاورت ادراکی از خدمات، مغازه

-روها، ترافیک، روشنایی خیا ان؛ فاصلهمحیطی، وضعیت پیاده

رو، ی پیادهی عینی تا: نزدیکترین پارک، مرکز خرید، شبکه

 خیا ان شلوغ، روزنامه فروش

شده در شعاع معین، های ثبتهای عینی تعداد سگسنجش

 های خیا انمتری چراغ 21ی تعداد معا ر در فاصله

و ذهنی 

 عینی

Frank 

(5002) 

ناحیه نفر از ساکنین  12۱۱

 WAکینگ، 

ی معا ر، اختالط کار ری تراکم خالص جمعیتی، اتصال شبکه

 زمین، مساحت کار ری تجاری
 عینی

Hoenher 

(5002) 

نفر از ساکنین سنت 11۱3

لوئیس )یک شهر  ا را لیت 

کانادا؛ و -پیاده مداری پایین( 

ساوانا )یک شهر  ا را لیت 

 مداری  اال(پیاده

اختالط کار ری زمین، مجاورت  ه تسهیالت تفریحی، 

های الزم  رای حمل و نقل فعال، دسترسی  ه حمل زیرساخت

امنیت از  و نقل عمومی، ایمنی از ترافیک، زیبایی محیطی،

 جرم و جنایت هم از لحاظ عینی و ادراکی

و  عینی

 ذهنی

Hooker 

(5002) 

 لوک آماری  21نفر از  111۱

 وش روستایی کارولینای 

 جنو ی

های  دون مرارب، امنیت از سنجش ترافیک، روشنایی، سگ

 جرم و جنایت، تسهیالت عمومی وتفریحی از لحاظ ادراکی
 ذهنی

Lee 

(5002) 

 

 

 

 -از ساکنین سیاتل نفرا 43۱

 آمریکا

متعیرهای عینی متعدد که شامل مجاورت  ه نزدیکترین 

ی مقصد یا نقاط مقصد، اختالط کار ری زمین، تراکم نقطه

رو، مستقیم  ودن مسیر های پیادهمسکونی، زیرساخت

متغیرهای محیطی ذهنی شامل نوع محله،  توپوگرافی

اری مسکونی( )منحصرا مسکونی در  را ر کار ری موتلط تج

 ،زیبایی محیطی و ترافیک

و  عینی

 ذهنی

Li 

(5002) 

 1۱نفر از ساکنین  االی ۱99

 ی پورتلندمحله ۱1سال در 

تعداد خانه های مسکونی،مراکز اشتغال تقاطع های خیا ان 

 ،مساحت پارک ها و فضای سبز

مجاورت ادراکی  ه تسهیالت تفریحی محله،ایمنی ترافیکی و 

 اد تسهیالت تفریحی نزدیکپیاده روی، و تعد

عینی و 

 ذهنی

Plaut 

(5002) 

-کارگر شرکت 41111حدود

کننده در  رداشت مسکن 

 2111آمریکا در سال 

های تجاری از نزدیکی  ه فظاهای سبز، نزدیکی  ه کار ری

 لحاظ ادراکی

عینی و 

 ذهنی
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Rutt 

(5002) 

-نفر از ساکنین ال پاسو4۱2

 آمریکا

رو، تعداد تسهیالت مر وط ود پیادهفاکتورهای عینی مانند: وج

ها، مدارس، و. . . ( ها،  اشگاه ه فعالیت فیزیکی )همانند پارک

ها، تراکم ، شیب زمین، اختالط کار ری زمین، تراکم تقاطع

 جمعیتی

 ذهنی

Spence 

(5002) 

که از  کانادایینفر3144

 ازدید  The moveو سایت 

 کردند.

رو، ایمنی از جرم و جنایت، هاختالط کار ری زمین، وجود پیاد

ی معا ر از لحاظ وجود تفریحات، زیبایی محیطی، اتصال شبکه

 ادراکی

 عینی

Suminski 

(5002) 

 

 نفر از ساکنین میدورستن494

رو( ، ایمنی از ترافیک و عملکرد مسیر )همانند شرایط پیاده

روی از لحاظ جرم، زیبایی محیطی، و تعداد مقصد پیاده

 ادراکی

 ذهنی

Van Lenthe 

(5002) 

محله  9۱نفر از ساکنین  ۱91

 هلند-ایدن هاون

ادراک جذا یت، کیفیت فضاهای سبز، سر و صدای 

ها، ایمنی از جرم و جنایت از ترافیک، مجاورت غذاخوری

 دیدگاه متوصصان

 ذهنی

 معینی

(6832) 

معبر خیا ان  4عا ر در 147

انقالب، خیا ان فلسطین، 

کشاورز در خیا ان وصال و  لوار 

 شهرداری تهران 1منطقه 

پارامترهای فیزیکی، کالبدی ) کار ری، ساختار ، نظافت 

 رو، توپوگرافی(پیاده

های خیا انی، پارامترهای اجتماعی، فرهنگی )ترس از مزاحمت

 آموزش ایمنی عا ر پیاده، عدم آزادی در نوع پوشش و . . . (

عینی و 

 ذهنی

  

 

 روتعریف پیاده

  ا و د واش می ناختهاش عمومی یفضا یک انعنو  ه و هستند مدآ و فتر در آن در دهپیا عا رین که ستا ضاییف رو دهپیا

 شبکه [7]. یدآ می در ندگیز از  وشی رتصو  ه و دگیر می شکل آن افطرا در هشد ساخته ی ناها و اخا یااه مشوصه

 دخو عمتنو یلگوهاا ، یگرد یلهاسو هر یا و موتلف یها کف و ها پله سیلهو  ه یکدیگر  ه را  ا مکانها دهااپی یها راه و رو دهپیا

 دجوو  ه را نسانیا یلگوا یک دشو حفظ سترسید و اومتد که یحد در ، هدد می پیوند. هدد می پیوستگی حالت یک شهر  ه

  ه را مجموعه یک که دهپیا یاه راه از ارستوا و هندیشیدا شبکه یک لیو ده ر  ین از را دیفر هویت ارهسو یمسیرها ، آورد می

 [8]کند.  می مرتبط هم

 

 نجها مختلف طنقا در زیسارو دهپیا جنبش
 اتتغییر وز ر موجب و هیددگر دیجاا خیا انها حیاطر مقوله در که ستا هایی جنبش ترینذنفو  ا جمله از «زیسا دهپیا»

 دهپیا جنبش. .  ستا پاییارو یشهرها حرکت ینا هخاستگا.  ستا هشد نجها یشهرها از ری سیا هچهر و محیط در ساسیا

  ه تنها 1711و  17۱1پیاده راه های دهه های ست. ا ده و آن د ررکا هنحو و فهد در ساسیا و هعمد لتحو چند شامل زیسا

 یها راه دهپیا دیجاا  ر همانا هعمد تأکید 1791و اوایل  1711در دهه های ند. د واران خرید ای ر تومبیلا تأثیر کاهش لنباد

 اران. خرید نه و د و دهپیا ادفرا یهازنیا عمدتاً آن رکه محو د و شهرها یمرکز حیانو در ه اشکو و یباز

 لویتاو  ا یشهر یمرکز حیانو تمامی و مواجه شد دممر لستقباا  ا تومبیلا یتودمحد  ا حیانو 1791هه د سطاوا در

 در و اخا یمکانها  ه شوصی درویخو سترسید نمیا ینا در.  شدند حیاطر داًمجد عمومی نقل و سایل حملو و دهپیا

 شمندارز یها محله و  ناها حفظ و شهرها یویرتا کزامر حفظ جنبش  ا جنبش ینا ترااو ری سیا.  یددگر عممنو اخا ترااو

ست. ا هشد نقیمتارگ یشگردگر حیانو و خرید حیانو  ه نهاآ تبدیل و ها محله ینا کیفیی تقاار موجب مرا ینا و ده و اههمر
[9] 
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 تا و یددگر اثحدا دوم جهانی جنگ لطو در هیدد سیبآ یشهرها زیساز ا مهنگا در 17۱1هه د در دهپیا یهارگذ لیناو

 از  رخی در هم ندکیا ر سیا ادتعد و شد می پاییارو شهر چند  ه منحصر ط فق دهپیا ددتر هیژو مناطق و هارگذ 1711ل سا

 توجه ردمو ها دهپیا ددتر سهولت ،شهرها تیرتجا مناطق زیساز ا ییزر  رنامه در ترتیب  دین.  شتدا دجوو مریکاآ یشهرها

اث شده اند. حدن انگلستاا  ینتروکا وهلند  دامتررو ن،لماآکاسل  وسن ا یشهرها در دهپیای هارگذ لیناو و گرفته اررر اخا

 فهددر میامی  یچ  وجود آمد.  1711زو و دومین گذر در سال در کاالما 17۱7اولین گذر پیاده در ایاالت متحده نیز در سال 

 31ن، در تاکنو 1719ل سا از.  د و مرکز شهرها تیرتجا منطقه  ه ره ادو دیرتصاا تحیا نندداگرز ا عمدتاً ،هارگذ ینا اثحدا

دارد.  دجوو پاارو موتلف یاشهرهدر  دهپیا رگذ 131از   یش ینکا ،کلی ر طو و هیددگر دهپیا رگذ اثحدا  ه امردشهر آلمان ا
[10] 

 

 ان و خیابان سپه قزوینیرا در هارو دهپیا لیناو
 یتهار صو و شتهدا دجوو انیرا زیشهرسا فرهنگ در زیر اد از یشهر معا ر شبکه در دهپیا ددتر هیژو یمکانها دیجاا

محل خرید و فروش " که ها چهزار ا و هازار ا. تسا هشد می اثحدزارچه ها، گذرها، میادین و . . . ا ا و هازارربیل  ا از نگوناگو

 راه شبکه یک ان عنو دخو و ده و هایی نکاد دارای سو دو از که ستا هایسرپوشید کوچه حقیقتدر  ده و "کاال و خوراک

 هیزتج  ه های خطی، مسیر طی ضمن ده وخطی  و دشر دارای غلبا هازار ا.  نددکر می شهرها عمل در ها دهپیا ای ر تباطیار

 یشهرها در دوران آن در هازار ا.  نداختهدامیپر زنیاردمو ی ریهارکا  ه نهاآ تبدیل و افطرا یفضاها لشغاا طریق از دخو

 )که را جمعیت فتر و مدآ مطلو ی نحو  ه و شدند می ساخته فیاییاجغر و رلیمیا یطاشر از ویپیر حسب  ر موتلف

 رزوین سپه خیا ان. نددکر می همافر ،گرفت(  می منجاا تفریح و تماشا حتی و وش،فر و خرید ،ستد و داد: نچو هاییر منظو

 عنوان  ه رسما 13۱9 سال در. شد احداث رزوین پایتوتی زمان در صفوی دوره در که است ایران شدهطراحی خیا ان نوستین

 یا ردیم شهرستان محله شمال در صفوی طهماسب شاه را خیا ان این. رسید ثبت  ه ملی آثار فهرست در ایران خیا ان اولین

 و دولتوانه عمارت و آ اد سعادت  اغ و خیا ان این طرف دو هایخانه و عمارت یعنی جعفرآ اد ایجاد  ا همزمان شاپور، حصار

 تهرا در خیا ان نام  ه ایمحله نام از هم خیا ان نام ظاهرا. استکرده احداث مذکور عمارات غر ی و شرری های اغ و حرمسرا

 جنوب سوی از را خیا ان صفی شاه زمان در. است وده ساکن شهر آن در ولیعهدی دوران در طهماسب شاه که استشده گرفته

 شهرستان محله از رسمتی  ر خیا ان این نام  عدها. اندرسانده( کُهَنبر گورستان) رزوین شهر جنوب گورستان  ه و داده امتداد

 که صعدالسلطنه مباشرت  ه شاه ناصرالدین زمان در. نامیدند خیا ان محله را رزوین شهر از  وش این و گردید اطالق ردیم

  زرگ مهمانوانه کنونی، سپه چهارراه تا رزوین جامع مسجد ازمقا ل یعنی خیا ان جنو ی رسمت در گردید رزوین حاکم  عدها

 خیا ان  ه  اریکی معبر در مهمانوانه شرق از را هسپ خیا ان و گردید احداث اروپ و هند ٔ  تلگرافوانه و چاپارخانه و رزوین

 1311 سال در چاپارخانه و مهمانوانه این. است  ارفروشان محل اکنون هم که ساختند متصل( کنونی ردیم تهران) طهران

  ه نآه خط رسیدن  ا  عداً و ماند مورو ه آ ی  ی سبب  ه که گردید احداث آن جال  ر میدانی سبزه و شد خراب خورشیدی

 کاروانسرای از رسمتی و مذکور میدان سبزه و دادند ادامه ایستگاه تا را سپه خیا ان شهر، جنوب در ایستگاهی شدن  نا و رزوین

 خیا ان. رفت میان از داشت امتداد حسین شاهزاده سالمگاه تا طهران دروازه از که خیا انی جنو ی ضلع در که سعدالسلطنه،

 طراحی فارد ارگانیک گذرهای یا و ها میدانچه و ها میدان از متفاوت ماهیتی که شهری فضای ننوستی عنوان  ه رزوین سپه

 دوره در محور این. شود می شناخته داشت، شباهت آمد و رفت  رای شده طراحی و مستقیم مسیری عنوان  ه  یشتر و داشته

 از پس. است شده احداث جامع مسجد مقا ل قریبیت موضع تا راپوعالی سردر محل از رزوین شهر پایتوتی دوره در و صفوی

 عنوان اطالق  نا راین. شد احداث چهار اغ عنوان  ا و شهر این در آن تر یافته تکامل نمونه اصفهان  ه پایتوت انتقال  ا و آن

 . میرسد نظر  ه منطقی محور این  رای "ایران خیا ان نوستین"
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 یشهر منظر در فضایی راه، دهپیا 
 ما وزمرا یشهرها در رعوا رمهجو یهارو دهپیا از  یش راه دهپیا ینکها و راه دهپیا فضایی خاصیت  ر تاکید ای ر  وش ینا در  

 . هیمد می اررر سیر ر ردمو کنند می تعریف فضا یک انعنو  ه را راه دهپیا که تیرانتظاا ،هستند
 

 اغتفر تقااو رانگذ ایبر یبستر ،ها راه دهپیا-1

 ن دراک ه آوردرا  در را مهاس  یشترین ننداتو می ها راه دهپیا که ستا غتافر ترااو رانگذ لشکاا از یکی شهر در دشگر

 گونه ینا  ا راه دهپیا وتتفا جهو لیو کند یفاا را نقش ینا ندامیتو هم رکپا مثل فضایی چه گرا.  اشند شتهدا ز اانی ن ایا

 عطف طنقا و ها نشانه  ا أمتو دهپیا یمسیرها. ستا جمعی اتخاطر ثبت و نهاآ  ا انندوشهر همرروز ندگیز ردنخو هگر ،فضاها

 [11]می  اشند.  شهر هخاطر اریپاید حفظ و یشهر ییورسنا ئتارر ای ر مکانی مثا ه  ه یویرتا و

 که ادیفرا چه ،کنند می دهستفاا آن از که مواطبانی تمامی ای ر که ستا فضایی کامل راه دهپیا یک مقاله ینا هیدگاد از

 یگرد چه و کنند می مدآ و فتر راه دهپیا در خرید رصد  ه که ادیفرا چه ،نددار رحضو راه دهپیا در رگذ و رعبو دارص ها 

 رفشا از ندکیا و داده ستد مشآرا سحساا نمواطبا  ه هگادآناخو یا هگادآخو رت صو که آورد دجوو  ه را اییافض ؛ ناامواطب

 ی هراش هرامروز ندگیز ءجز ءجز در غتافر ترااو ترتیب  دین. دشو کاسته نناآ ای ر یشهر یفضاها در هرامروز دگیانز

.  شد هداخودر  ه نهاآ از همرروز ندگیز یهارفشا و خستگی مانیز موتلف مقاطع در روز لطو در و  هداش وارد انندوهراش

 هاک ستا مطلب همین نیز زدسا می متمایز رکاپ مانند یشهر درون غتیافر یفضاها یگرد از را راه دهپیا که صلیا نکته

 فضایی چنین آوردن دجوو  ه  ا. کند هید یسوسر نناآ  ه موتلف رموا در و دشو جینا انندوشهر همرروز ندگیز اا  دانامیتو

 ،اهاافض نایا در دامآ و تافر از ناشی مشآرا سحساا  لکه یما دهکر تأمین را انندوشهر زنیا ردمو غتیافر یاهاافض تنها نه

  یشتر چه هر نشد ریجا آن نتیجه که دشو می هغیر و یمشتر ر،هگذر موتلف اعنوا از نمواطبا بذاج لاعام رینامهمت

 [12]در پیاده راه می  اشد که خود مهمترین هدف ایجاد پیاده راه است.  دممر تتعامال یشافزا و ندگیز

 

 یشهر تعامل منظر راه؛ دهپیا -2

 ها لک ،  دایکدیگرن ها  یشهر یفعالیتها و فضاها طتباار و لتصاا محل تنها نه یشهر معا ر و نهاخیا ا وزمرا ندگیز در

 و ااخیا انه موتلف یفرهنگها در که شتدا رنتظاا  اید سساا همین  ر. یندآ می بحسا  ه نیز شهر هر ندگیز هایینآ و رامظه

 یفعالیتها از عما شهر یک ساکنین رعیوا نمونه.  کند اپید رتبلو یگوناگون و عمتنو یتهار صو ها راه دهااپی هاجمل از ا رامع

 . می اشد یا یرد و همشاهد را ل آن عمومی یفضاها و خیا انها در خصوصی و عمومی

 هراش داکالب در منجااراس دا اش هراش ساکنین یشهاارز نمایانگر که ییگرد چیز هر  ا ارههمو که ستا فعالیتها همین

 تامالاتع و تطالعاا لنتقاا در یمؤثر سیلهو عمومی یفضاها و ها راه دهپیا ،خیا انها یدد ینا  ا. دکر هداخو ا داپی ساانعکا

 [13]شوند. ی ام بوامحس اعیاجتما

 

 ریخیتا یبافتها حفظ در راه دهپیا نقش  -۳

 رااثآ نایا ی ارا  رینفآخطر ملاعو فحذ ای ر سیعیو تمااردا یویرتا یها  افت و  ناها دنکر اپید همیتا یستارا در

 ی افتها در تومبیلا فحذ گرفت اررر فعالیتها ینا رصد در که ماتیاردا مهمترین از یکی. گرفت رتصو نجها در یویراات

 نایا در. تاگرف رتصو ماتیاردا ستارا ینا در نیز انیرا در جهانی تمااردا  ا نهمزما. د و شمندارز ی ناها افطرا نیز و یویرتا

 پل مانند یویرتا یپلها روی از تومبیلا ددتر ممنوعیت که دوم یپهلو نماز در هشد منجاا تمااردا ینالاو ها  انواتمی ها طرا

 رنکاا اننمیتو یویرتا ی افتها و  ناها حفظ در را راه دهپیا نقش که ستا ینا ستا مسلم نچهآ. دکر رهشاا د و نصفهاا یجواخو

  لکه ده،کر حفظ تومبیلا گزند از را نهاآ تنها نه یویرتا رثاآ افطرا در راه دهپیا اثحدا اا  که ستا ینا توجه را ل نکته دکر
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 ،جتماعیا ندگیز  طن در نهاآ یگیراررر ر،ثاآ ینا  ا نهاآ شناییآ و توجه و نهاآ ف اراطا در دمرام ترا یش چه هر ددتر  اعث

 [14]منطقه می شود. سطح ارتصادی فتن ر اال و نهاآ ی ررکا یحیاا و نقرو نندداگرز ا

 نقش پیاده راه در بهبود ترافیک شهری -۴

 راه ه دااپی. دامی اش شهر سطح فیکیاتر ر ا از رسمتی گرفتن هعهد  ه شهر سطح در راه دهپیا ینقشها مهمترین از یکی

 ددتر از ایهعمد سهم نندامیتو دشو گرفته یجد هکوتا یها مسافت در حتی دهپیا عا ر ددتر تیکهرصو در یهراش یااه

 د هبو ای ر. کنند می اپید عمومی نقلیه سایلو  ا یکیدنز طتباار فضاها ینا که ا وصو ،گیرند هعهد  ه را دهپیا عا رین یشهر

  ه ینجاا در که ،گیرند اررر مدنظر ها راه دهپیا در زمال تتسهیال  اید یشهر فیکیاتر راا  در نداش سهیم در دهپیا ضعیتو

 یمسیرها دیجاا ،شهر سطح در دهپیا زنیاردمو فیکیاتر عالئم و تا لو بانص: د واش می رهشاا زمال تتسهیال ینا از  رخی

 نصب ،شهر سطح در دموجو یهارو دهپیا و چرخهدو  ییرهاامس ی زااس نایما و ح الاصا ؛شهر معا ر سطح در چرخهدو

 در دموجو هنماییرا یغهااچر یمانبندز حالاصا شهر، طحاس در زنیاردمو متغیر یا ثا ت یمانبندز  ا هنماییرا یغهااچر

تقدم پیاده، ایجاد مسیرهای عا ر ق اح  ه توجه  ا شهر سطح در دموجو فیکیاتر عالئم و تا لوها حصالا ،شهر سطح یتقاطعها

 [15]پیاده از طریق پیاده رو ها، اصالح خط کشی ها و نرده های عا ر پیاده. 

 

 یشهر دقتصاا دبهبو در راه دهپیا نقش  -۵

 تأثیر منطقه یک دیرتصاا یطاشر د هبو در می اشند جتماعیا تتعامال و دممر رحضو محل ینکها  ه توجه  ا ها راه دهپیا

 شهر موتلف یرسمتها از دممر بجذ  اعث و ده و جینا ریتجا یفضاها  ا فضاها ینا معموالً ینکها اخصو  ه ،نددار هاییژو

 می تبدیل راه دهپیا  ه یمعا ر از ستهد آن ا تدا مسئولین یسو از هشد منجاا تمااردا در دشو می همشاهد هاچنانچ. ونداش یام

 ث اداحا انتهر لهولداموبر راه رچها یکیدنز در که هیرا دهپیا مانند ، اشند شتهدا ی هتر  طهرا ی رااتج ی اهاافض  ا که شوند

 اا  و دارد اااختصا دیاارتصا تتعامال  ه ستهااخون یا ستهاخو دممر یشهر تتعامال از متیارس آن از تهاگذش.  تاسا ه داش

 نیز را مناسب ی ستر حتم رطو  ه آورد دجوو  ه دممر جتماعیا تتعامال ایرا  را یترا س دا ای راه دهااپی هاینکا ها  هاتوج

 در رحضو ای ر دممر بجذ یهارهکارا از رسمتی ینا  ر وهعال. تاشدا داهاخو ه اراهم ها  دیاارتصا یاافعالیته دیجاا ای ر

 . دشو می منطقه در سرمایه بجذ  اعث دخو که می اشد ریتجا یفضاها  ه  ستهوا آن کیفی سطح دن اال ر و راه دهپیا یفضا

 

 خلیدا یها راه دهپیا نمونه
 خیابان زند شیراز-1

 دانز نخیا ا رگذیرز ایجرا ،شد منجاا ازشیر شهر در گذشته ههد طی که دیعملکر آن تبع  ه و یکالبد تخالامد از یکی

 در ندز نخیا ا کم ضعر  ه  اتوجه و کیلو زار ا یجلو از ریعبو فیکاتر حجم و ندز نخیا ا در ورمر و رعبو یشافزا اا . د وا 

  اتوجه. مدآ دجوو  ه ندز نخیا ا ضعر از دهپیا رعبو  ا ارهسو فیکاتر خلاتد مشکل ورمر  ه ،یکر ا ندز  ه رمشهو  ،متارس ینا

 ،گرفت اررر فقاتو ردمو رگذ یرز دیجاا حطر که 1391تا  134۱ل سا از مشکل ینا حل از،شیر داریشهر د درموجو  قاسو  ه

 ریرگذز حطر ایجرا  ه تصمیم زیشهرسا و مسکن وزارت  1391یبهشت ارد در منجااسر.  ستا ده ون شناسارکا توجه ردمو

 ای ر حطر ینا در. شد زغاآ آن از داری ر ه هر  139۱و در دی ماه  ماه  ه طول انجامید 31طرح ن ایا ایجرا. گرفت ندز نخیا ا

متر ایجاد  11متر و عرض  ۱۱1ل طو  ه رییرگذز از،شیر توپوانه انمید زیساز ا همچنین اره وسو از دهپیا فیکاتر دننمو اجد

 لااتصا نمکاا تنها نه مسأله ینا. ندامتصل یکدیگر  ه آن سقف و ها  دنه ،کف که دارد چهریکپا زه ایسا ریرگذز ینشد. ا

 نااپلک اثحدا یا و اهو بمطلو تهویه نمکاا  لکه د، ر نمیا از را ریرگذز  ر دعمو یها نخیا ا و افطرا یکالبد  افت اا  رذایرگز

 ازمتر(  91حدود کوتاهی) فاصله در ریرگذز ورودی از سمت یک که نجاآ از. ستا ساخته جهامو مشکل  ا را رگذ رایز در ارراف

 رچها ینا عمال ندز نخیا ا سطو در اریگذ دهنر  ا تا یددگر موجب و شد موتل ندز راه رچها دعملکر دارد، ارد ررانز راه رچها

 در ارههمو ازشیر شهر  وش هویت عناصر از یکی انعنو  ه ودهمحد ینا که ستا حالی در ینا. دشو تبدیل راه سه دو،  ه راه
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 رعبو مشکل و ندز نخیا ا در ارهسو فیکاتر سرعت یشافزا موجب ریرگذز ینا ایجرا نینهمچ.  ستا ده و حمطر یخرتا لطو

 ن،خیا ا سطو در دهنر دیجاا و رراهچها هنماییرا اغچر فحذ  ا ایرز. یددگر ندز راه رچها هاجمل ز ا طاانق یا رخ در ااه ه دااپی

  ه زار ا یفعالیتها از ری سیا. ستا یافته کاهش تشد  ه کیلو زار ا  ه سترسیدممکن  غیر نقطه ینا از ها دهپیا رعبو عمال

 زاا  محوطه. ستا هشد زار ا نقرو کاهش سبب مسأله ینا و ندده اکر حطر ینا ایجرا  ا. شد ، ناامک لانق منطقه از ون یر

 در. . .  و شیوستفرد ،تومبیلا تورف نظیر سمیر غیر یفعالیتها ماانجا تاجه لراکنت وندا  اییافض رتواص ها  زاراا  یواجل

 مرا مسئولین ماا. ندزدها اضعترا  ه ستد مرتبه چندین حتی و نیستند ضیرا امردا ینا از نیازار ا از دییاز ادتعد. ستا همدآ

 در [16]نمی اشند آن دن ر  ین از  ه ضی، را دانده اراک فراص رذایرگز ی اراجا و ح راط در که کالنی یها هزینه لیلد  ه

 . ستا هیددنگر جهامو زمال موفقیت اا  کتیراامش ی زااشهرس دنرانک ظلحا هیژو  ه دمتعد الیلد  ه هشد کرذ نمونه لهرحا

 

 ازشیر انچمر راه دهپیا -2

 ازمتمرک دیریتام اا  تهاگذش هاهد طی که می اشد ازشیر یکالبد ساخت صلیا یهارمحو از یکی ازشیر انچمر ار لو

 یام ب وامحس رهاش مالیاش یافیکاتر داکمر ن از مهمی  وش که ارهسو رمحو ینا شمالی حاشیه در. یددگر اراجا یهراش

 لیلد  ه. ستا توجهی را ل ییژگیهاو دارای که هیددگر اجرا انچمر راه دهپیا انعنو تحت مطلو ی یهراش ی اافض ، ددراگ

 یجرتد  ه "و نددازپر می ارگذ و تگش  ه رمحو ینا در نیز غتافر ترااو رانگذ جهت دممر ، روامح ینا اخا فضایی کیفیت

 [17] "کالبدی و یک فضای شهری در ذهن مردم شیراز شکل گرفته است. ر اغی هامقول کای انعنو  ه مسیر ینا

 جتماعیا یطاشر  ا آن هماهنگی و حیاطر بخو کیفیت و فضاها عمتنو حیاطر و مناسب خدماتی ی ریهارکا تعبیه

 [18]وامل موفقیت این طرح دانست. ن را می توان از عکنندگا دهستفاا

 :   دنمو رهشاا یلذ اردمو  ه انتو می هیددگر آن فضایی کیفیت ءتقاار سبب که رمحو ینا ییژگیهاو جمله از

   عمتنو و موتلط یها ی ررکا تعریف-

 مسیر در آن حرکت و آب از یگیر ه هر-

  یشهر راه دهپیا ینا مناسب یا ینمکا-

   نگوناگو مصالح و عمتنو یشهر نمبلما و اه زیسا کف از دهستفاا-

 رمحو ینا لطو در ازشیر یشهر یها نشانه عیاتد ای ر سمبلیک یها نلماا از دهستفاا-
 

 محور پیاده تربیت تبریز -۳

 زار ا  ه شهر صلیا نخیا ا طریق از را شهر یمرکز هسته و دارد اررر تبریز یویرتا  افت درون و شهر رلب در رمحو ینا

  ه محاازدپر منطقه ینا در سنگین ر سیا فیکاتر و دهفرسو ینماها راه، دهپیا یک  ه رمحو ینا تبدیل از ربل. هدد می داپیون

 رتصو نیز کینگرپا  ینی پیش و هیددگر فحذ مسیر ینا از ارهسو فیکاتر ور،مجا یهارمحو کمک  ا الذ. ردخو می چشم

 یاسترسد دهراک وددامس را نااخیا  که ینجیرز شتندا ر  ا اریضطرا رعاوم در که هشد حیاطر تیرصو  ه رمحو ینا. پذیرفت

 شاکف و کیف و کپوشا از سیعیو طیف رمحو ینا در شغلی نگوناگو یها صنف و ها ی ررکا. ددگر می ار ررر آن ها  ریواف

 در را ت کالامش یا رخ ااه ی ررااک نیااهمووان نایا هاک د راگی  رمیدر را شیوفر مبل و دیرنا ،پزشکی م ازوال اات هاگرفت

 ( 3۱:13۱1  ،ریداا)ص تاسا تهاشدا یاپ

 نگاس از ی دا ان و ها یترینو یتماشا مهنگا  ه انعا ر شلغز از یپیشگیر ای ر حاشیه در هرلو سنگ از یمسیر رمحو

 فذاح رااهکرا ، هدامآ عمل  ه تمطالعا سساا  ر. ستا هشد گرفته نظر در مشا ه سایلو یا معلولین یلچرو رعبو ی ارا  کالاپ

 رمحو ینا مسائل از عظمیا  وش تا هیددگر سبب کینگرپا  ینی پیش رکنا در رمحو ینا زیسا راه دهپیا و نگیناس کافیاتر

 [16]د. گیر اررر  یشتر رهامد ردمو مشا ه یطاشر ای ر لگوا یک انعنو  ه ندامیتوراه  دهپیا ینا الذ. دشو حل
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 جیراخ یها راه دهپیا نمونه
 نیزو ده،پیا شهر -1

 شهر. می اشد عممنو ارهسو ددتر شهر کل در و ستا سال 1۱11ردمت   ا نجها در دهپیا شهر گترینر ز ،یتالیاا در نیزو

 از ایهانمون هراش نایا در. ددگر می بمحسو نجها یشهرها لپذیرتریند و مش وشترینآرا از یکی و کم می اشدامتر کامالً

 مهمترین از که ستا مطلو ی جتماعیا پویایی و تحیا دارای شهر ینا. ددمیگر درک تومبیلا از رغفا رشه در سااحسا و داید

 را  می نما( ز بجنو تا لشما دریقه )از 31ود حد در تنها کوچک شهر ینا در روی دهپیا. ستا سالمع ااجتما راه ییژگیهاو

 یاد می شود.  Car free cityکی از شهرهای ده است که از آن  ه عنوان یااپی و انیانسا یهراش زانیو. د

 

 گکپنها ده،پیا شهر  -۷

 در یاجمع دگیانز کیفیت تقویت جهت در آن دعملکر و رساختا که ستا نجها دهپیا یشهرها از یگرد یکی گکپنها

 آن از و یددرگ تبدیل راه دهپیا یک  ه ربل سال 41ود حد در شهر ینا صلیا اهشاهر. می اشد شهر ینا تباطیی ارااهرمحو

ه شد یگیر جهت میدمر و رمحو ننساا مکانهایی  ه شهر ینا یشهر یفضاها تبدیل یستارا در ها  رنامهو  ااه حطر کلیه نماز

 ای ر دممر که آورد می همافر را نمکاا ینا ،شد تعریف گکپنها شهر در 177۱ل سا از که شهردر  چرخهدو سیستم [17]اند. 

 در گکپنها یها  رنامه فهرست. کنند دهستفاا و یهاکر ارزان و مناسب ریمت  ا را سیلهاین و ، هراش سنتی  افت در حرکت

 :    ستا اررر ینا از دهپیا صمیمانه شهر یک دیجاا جهت

   دهپیا معا ر معا ر  ه خیا انها تبدیل -

   ها کینگرپا و ورمر و رعبو یجیرتد کاهش -

 یعموم یفضاها  ه ها کینگرپا مینز تبدیل -

   یشهر یسفرها در چرخهدو از دهستفاا  ه تشویق -

 

 رگسبواسترا یمرکز هسته یحیاا طرح-۳

 هسته یک دارای و گرفته اررر نلماآ زمر در و رکشو ینا قشر در نسهافر یشهرها مهمترین از یکی انعنو  ه رگسبواسترا

 شد تهیه شهر یمرکز هسته یحیاا ای ر کاملی حرط میالدی میالدی، 71هه د یلاوا از. ستا ارزش  ا سطائیو ونرر ودیمی ار

 :   ستا هسیدر منجاا  ه یرت زماادارا آن طی که

   ،ردیم  افت از هایعمد  وش  ه ارهسو سترسید نشد عممنو -

   ده،پیا مدآ و فتر مرکز  ه شهر یویرتا هسته تبدیل -

   ،ها بهل  ه ارهسو سترسید ای ر کینگرپا و ارهسو یمسیرها ساخت  ه امردا -

  ، افت یگرد یها  وش در ارهسو سترسید دنکر ودمحد  ه امردا -

 ، افت از نقاطی در چرخهدو هتورفگا دیجاا  ه امردا -

 [19]ردیمی هسته در ها یگالر و یسمرتو و یشگردگر یها فعالیت تمرکز -

 ردیمی  افت زیمعاصرسا و خلهامد یها حطر ترین کاملاز یکی رگسبواسترا شهر ردیمی هسته مایشآ و ءحیاا حطر

. تاسا هشد تبدیل دهپیا یفضا یک  ه زیساز ا و مایشآ منجاا ضمن شهر یویرتا  وش گانیکار  افت حطر یندرا. ستا

 ارکتد رسمت ینا در ها تومبیلا تورف ای ر مناسبی تمکاناا و ستا پذیر نمکاا ردیمی  افت احاشیهات ه ارواس یاسترسد

 و مینیروز رتصو  ه امواتر. ستا هشد  ینی پیش  افت درون در کاال حمل نیز و عمومی نقل و لاحم سیستم. ستا هشد هیدد

 نجریا. ندآور می همافر را  افت درون  ه مناسب سترسید نمکاا و ندا هشد گرفته رکا  ه  رری یهامینی وس نیز و مینیزیرز

 مانند سالم نقل و حمل سایلو از دهستفاا نمکاا و ستا گرفته اررر حصالا و ینگرز ا ردمو دموجو معا ر شبکه در فیکاتر
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 هید تخدما نیز و شگردگر جلب ای ر ده،پیا حرکت  ر تأکید  ا جدیدح راط اا  یویراات مرکز الذ. ستا هشد همافر چرخهدو

 [20]ست. ا یافته مطلو ی ضعیتو یشهر یفعالیتها  ه

 باغلا که مییا یم در ،شهرها کزامر در ا وصو مریکاییآ و پاییارو یها نخیا ا صالحیا یها وژهپر  ر وریمر  ا

 ها  تانهای در ااما ه،یددگر زغاآ دی،رتصاا کیفیت ءتقاار یا فیکاتر معضل فعر دی،عملکر فهد  ا گرچها ااه ی زایرها رنام

 افهدا  ر خیرا فهد یجاًرتد و ستا هشد منجر یشهر کزامر در ننساا یستز محیط کیفیت حصالا و انیانسا یطامح ءااتقار

 ها حطر همه در کمشتر جهو ی،شهر کزامر ییزر  رنامه و حیاطر یها هشیو در تهاوتفا ای رهپا علیرغم الذ. ندایافته قتفو لیهاو

 یها محیط نسانیا مایشآ  ر مبتنی ینظر یها هیدگاد  ا هیدا ینا. ستا شهر رلب در نسانیا محیط یک دیجاا ها هیدگاد و

  ا یشهر کزامر محیط مدیریت کلی رالب رعوا در. ددگر می تقویت و تایید کیفی یها حطر ایجرا  ا و دارد مطا قت یشهر

 مقاصد  ه ستیا ید فهد  ا را دهپیا ادفرا یها ستهاخو و هازنیا ،نظر ردوام یااهرمحو در هانقلی سیلهو حرکت دنکر ودمحد

 داایجا و ، یامحیط یها گیدلوآ کاهش ی،شهر کزامر فیکاپرتر یهارمحو در نقلیه سایلو ددتر کاهش :دکر می لنباد یلذ

 که ارهسو حرکت یتودمحد  ا جتماعیا و دیفر هفار تأمین و یشهر ندگیز کیفیت د هبوپیاده. ا رین اع یایمنا سااحسا

 ادفرا نیارو و ریفتار یمندیهازنیا تأمین و دهپیا حرکت سایشآ و حتیرا اخا تمکاناائه ارا ای ر آزاد فضاهایی نستامیتو

 دمرام ررشاا همه نمیا در نسانیا ،جتماعیا یها ستما منهدا ءتقاار ای ر های القو تاظرفی همچنین دهپیا محیط.  آورد همافر

  ا یها فرصت تفریحی یها فعالیت  رخی و صندلی و میز یا نیمکت داچن ارکدات یهراش یااه ناامک هاینگونا در. دوا 

 محیطی  ه یمرکز یهارمحو تبدیل  ا یشهر کزامر دیرتصاا کیفیت د هبو. دنمو همافر عیجتماا  طروا توسعه جهت شیارز

 گرفت.  می دیرتصاا نقرو یشهر کزاه مراه اجامع از یترا یش ادفرا بجذ  ا که ها دهپیا ای ر

 

 نمونه موردی
دلیل آثار تاریوی فراوانی  نفر است و  ه 1۱11111شهر اصفهان یکی از کالنشهرهای ایران  وده و دارای جمعیتی حدود 

نظیر عالی راپو ،میدان نقش جهان ،چهل ستون و . . . یکی از مهمترین شهر های توریستی ایران محسوب می شود که این 

سبب نیاز  ه مکان هایی پیادهبرای  اال رفتن تعامالت اجتماعی می شود ولی  اید طراحی محور پیاده  ه گونه ای  اشد که 

کیفیت های زیست محیطی ،اجتماعی ،ارتصادی و ... نباشد.  ه همین دلیل در این مقاله رسمت غر ی  سبب پایین آمدن

 خیا ان سپاه که  ه پیاده راه تبدیل شده است مورد تحلیل ررار گرفته است .
  

 ت کاربری های اصلی جداره محور سپهموقعی 1تصویر شماره 
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 SWOTتحلیل
 رای ارتقا کیفیت زیست شامل روت ها و فرصت ها و عوامل کاهنده کیفیت زیست در این  وش  ا تحلیل عوامل جاذب  

 ه آسیب شناسی چند وجهی خیا ان سپه از منظر  SWOTشامل نقاط ضعف و تهدید تالش می گردد تا  ا استفاده از فن 

 د.اصول طراحی پیاده راههای مطلوب پرداخته شو

 

 په شهر اصفهانخیابان س SWOTتحلیل یكپارچه  2جدول شماره 

 تهدید فر صت ضعف روت

 اختالط کار ری 

  همجواری  ا  افت تاریوی

 )میدان نقش جهان( 

 نورپردازی شبانه مناسب 

  وجود خط اتو وس در

خیا ان حکیم و 

 استانداری

 کنترل آلودگی هوا 

 کنترل آلودگی صوتی 

 پوشش مناسب گیاهی 

  عرض مناسب این خیا ان

که خود موجب سهولت 

د مناسب دسترسی و دی

استفاده کنندگان  ه 

جداره های دو طرف 

 میگردد

 اجاره سنگین مغازه ها 

  وجود آمدن ترافیک در خیا ان

 های مجاور 

 پایین آمدن تعداد عا ران 

 منظر  د 

 کفسازی نامناسب 

  کهنسال  ودن درختان موجود

در خیا ان که منجر  ه عدم 

تغییر مکان آنها در پیاده رو و 

یاده می سد معبر  رای عا ر پ

 شود. 

  عدم تعادل در پراکندگی

کار ری های جاذب جمعیت 

 در جداره شمالی محور

 ارتقائ توریسم در محور 

 ایستگاه دوچرخهایجاد 

  مجاز  ودن تردد دوچرخه

 ه میدان نقش جهان و 

سایر راه های منتهی  ه 

 میدان

  وجود کار ری های فعال

 تجاری در جداره جنو ی

 ر موافق نبودن اکثر کسبه د

تبدیل شدن این محور  ه 

 پیاده راه

  عدم تبلیغات  رای کسبه  رای

  اال  ردن مشتری آنها

  پایین آمدن در آمد کسبه در

 محور

 های متعدد  ه ورود اتو وس

میدان در روز جمعه در 

  رگزاری مراسم نماز جمعه

  وجود کار ری های اداری و در

 پی آن ورود ماشین  ه محور

  وس عدم وجود ایستگاه اتو

 نزدیک محور

  پایین تر آمدن تعامالت

اجتماعی در پی کاهش تردد 

 عا ران

  عدم هماهنگی  ا کسبه ربل از

 پیاده راه شدن محور

 

 

توسعه پایدار در الگوهای سنتی  ه سه زیر عرصه اجتماعی، ارتصادی و زیست محیطی تقسیم شده است. لیکن  ا توسعه و 

 شمندان رائل  ه تفکیک آن  ه سه زیرعرصه  ه ررار زیر می  اشند: سط مفاهیم آن در ررن حاضر عمده اندی

ررا ت پذیری: زیر عرصه ررا ت پذیری ناظر  ه حوزه هایی شامل کالبد، حمل و نقل و جا جایی و حوزه های ارتصاد و 

را می توان  فعالیت های شهری می شود در همین راستا در نمونه های داخلی و خارجی مهمترین شاخص های مرتبط  ا آن

 از فراغتی، استفاده و ،تفریحی خدماتی های کار ری تنفس، تنوع وسیع فضای منطقه، ایجاد عبوری ترافیک جایگزینی و تسهیل

 مناسب دانست.  تاریوی و کفسازی جداره ها،  هسازی کار ری ، سازگاری( LRT)سبک عمومی نقل و حمل سیستم

د عدم توجه مناسب  ه  هسازی جداره های تاریوی و نیر  ی توجهی  ه آنچه در نمونه های داخلی خودنمایی می کن

 ( است. LRTخطوط حمل و نقل سبک ریلی)

محور،  طراحی در زیست پذیری: عمده شاخص های این زیر عرصه را می توان مرتبط  ا حوزه اجتماع شهری دانست. تنوع

 یا ی دوچرخه، مکان و پیاده ویژه های محور وریسم، تلفیقت و گردشگری های فعالیت سمبلیک، تمرکز المانهای از استفاده

توریسم شاخص های این   ه ویژه اتومبیل و توجه تدریجی حذف در مردم جمعی، مشارکت زندگی کیفیت راه، ارتقا مناسب
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 و تمرکز وش را تشکیل داده اند. در نمونه های داخلی پیاده راهها  ه دو عامل مشارکت مردم در حذف تدریجی اتومبیل 

 توریسم کم توجهی شده است.  و گردشگری های فعالیت

 از آن، استفاده حرکت و آب از پایداری اکولوژیک: توسعه پایدار  دون ا عاد زیست محیطی آن  ی معنی خواهد  ود. استفاده

 آ های مناسب یتپسماند، هدا آوری جمع ویژه شهری مبلمان ی زمین، تعبیه طبیعی شیب  ه  ومی، توجه گیاهی های گونه

نیاز اصلی ترین شاخص های را ل ردگیری در نمونه های پیاده راه  مورد سطوح از  االتر نوری آلودگی ایجاد سطحی و عدم

 داخلی و خارجی  وده است. متاسفانه پیاده راههای داخلی در این  وش از شاخص ها کمتر مناسب سازی شده اند. 

 

 های موردی و خیابان سپه اصفهان در شاخصهای پیاده راه مطلوب بررسی تطبیقی نمونه  ۳جدول شماره 

 شاخص پایدارزیر عرصه توسعه 

شاخص های موجود در نمونه های موردی داخلی و 

 خارجی
شاخص های موجود در 

 خیا ان سپه اصفهان
 داخلی خارجی

ی
ت پذیر

ررا 
 

تسهیل و جایگزینی ترافیک 

 عبوری منطقه
   

    تنفس ایجاد فضای وسیع

تنوع کار ری های خدماتی 

 ،تفریحی و فراغتی
   

استفاده از اولویت و ترکیب 

 (LRTپیاده راه  ا )
   

    سازگاری کار ری ها

     هسازی جداره تاریوی

    کفسازی مناسب

ی
ت پذیر

زیس
 

    تنوع در طراحی محور

    استفاده از المانهای سمبلیک

رکز فعالیت های گردشگری تم

 و توریسم
   

تلفیق محور های ویژه پیاده و 

 دوچرخه
   

    مکان یا ی مناسب راه

    ارتقا کیفیت زندگی جمعی

مشارکت مردم در حذف 

 تدریجی اتومبیل
   

    توجه ویژه  ه توریسم

ی
ی محیط

پایدار
 

    استفاده از آب و حرکت آن

از گونه های گیاهی استفاده 

  ومی
   

    توجه  ه شیب طبیعی زمین

تعبیه ی مبلمان شهری ویژه 

 جمع آوری پسماند
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    هدایت مناسب آ های سطحی

عدم ایجاد آلودگی نوری  االتر 

 از سطوح مورد نیاز
   

 

 نتیجه گیری
هرها و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان دارای جنبش پیاده راه سازی در جهان  ا هدف  هبود شرایط زیست در ش

دستاوردهای  ی  دیلی  وده است. آنچه این اردام را در کانون توجه ررار داده است تنظیم مجدد را طه سواره و پیاده  دون 

م آسیب رسانی  ه الزامات ترافیکی زیست شهری  وده است.  ا طرح مبحث توسعه پایدار در سالهای پایانی ررن اخیر لزو

همسازی جنبش پیاده راه سازی  ا رویکرد توسعه پایدار مطرح گردید.  ا ایجاد خیا ان در ایران عصر صفوی و روام نظری و 

عملی آن در عصر ناصری همپای  ا شکل دهی  ه مسیرهای ویژه وسائط نقلیه محورهای پیاده جانبی آن نیز  ه مرور مورد 

مدیریت شهری و نیز واگذاری امر توسعه غیر سواره  ه نهادهای خصوصی که عمدتاٌ  توجه ررار گرفت. نبود نظارت کافی از سوی

در پی کسب منفعت حداکثری از فضا هستند  اعث گردیده است را طه سواره و پیاده مودوش شده و حقوق شهروندان پیاده 

ز پیاده راه دستووش تغییر شده و نادیده انگاشته شود.  ا این وجود طی سالیان متمادی و  ه مرور نگرش مدیریت شهری ا

خیا ان های  سیاری در نقاط موتلف ایران  ه پیاده راه تبدیل شدند. پیاده راه های یاد شده  ه مرور حائز وجوه موتلفی شدند 

ت که که همتایان پیشتاز آنها در جهان دارای آن  ودند. آنچه در این مقاله می تواند  ه عنوان نتیجه گیری مطرح گردد این اس

و حتی داخلی از   پیاده راه سازی خیا ان سپه اصفهان در مقایسه  ا سایر پروژه های مشا ه در سایر نمونه های موفق جهانی

کاستی های عدیده ای رنج می  رد. اهمیت این محور و نقش آن  ا توجه  ه مورعیت و عملکردهای جداره آن  اعث می گردد تا 

ر  ه ارتقائ کیفیت زندگی در سطح شهر اصفهان و حوزه اثرپذیر آن پرداخته شود. در همین  ا تکمیل شاخص های توسعه پایدا

زیر جهت ارتقائ کیفیت پیاده  مجموعه پیشنهادات SWOTراستا و  ا توجه  ه تحلیل یکپارچه خیا ان سپه در چارچوب مدل 

 ه می گردند:راه سپه اصفهان در جهت سازگارسازی آن  ا اصول رویکرد توسعه پایدار ارائ

 منطقه عبوری ترافیک جایگزینی و تسهیل .1

 ها کار ری سازگاری .2

 تاریوی جداره  هسازی .3

 مناسب کفسازی .4

 محور طراحی در تنوع .۱

 سمبلیک المانهای از استفاده .1

 توریسم و گردشگری های فعالیت تمرکز .9

 جمعی زندگی کیفیت ارتقا .۱

 اتومبیل تدریجی حذف در مردم مشارکت .7

 توریسم  ه ویژه توجه .11

 آن حرکت و آب از استفاده .11

  ومی گیاهی های گونه از استفاده .12

 نیاز مورد سطوح از  االتر نوری آلودگی ایجاد عدم .13

 

 مراجع

 21۱،ا1397،طراحی فضای شهری،ترجمه فرهاد مرتضایی،شرکت پردازش و  رنامه ریزی شهری،تهران،مدنی پور،ع-1

 211،ا13۱1مه  حرینی،ح و کریمی،انتشارات دانشگاه تهران، ییر،آن آر ، رنامه ریزی محیطی  رای توسعه زمین،ترج-2



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 14 

 11۱،ا 13۱1دانشکده معماری و شهرسازی شهید  هشتی، 33،فضای شهری  رخورد نظریه ای،صفه حبیبی،م -3

 124،ا 13۱3،سیمای شهر،ترجمه منوچهر مزینی،انتشارات دانشگاه تهران،تهران،لینچ،ک-4

 11۱،ا13۱3، 19،راه و ساختمانحسن آرایی،د،شهری پیاده یا  ا روح-۱

 2۱،ا1397،تهران ،14،گذران اورات فراغت و فضاهای شهری،ماهنامه شهر داریها،شماره ن رک پور،-1

 ۱1،ا13۱1،مبانی و فنون طراحی شهری،انتشارات اسلیمی،تهران،شفیعی ،س-9

 14،ا13۱2،گزیده ی منظر شهری،ترجمه منوچهر طبیبیان،انتشارات دانشگاه تهران،کالن،گ-۱

 1۱،ا11( ،مقدمه ای  ر طراحی پیاده راهها،شهرداریها،شماره ی 13۱3حسینیون ،س،)-7

 221،ا139۱سازمان مدیریت و  رنامه ریزی کشور،تسهیالت پیاده روی،جلد اول و دوم،تهران،-11

 ۱،ا13۱7، ۱عاشوری،ع،پیوند منظرین انسان  ا محیط، ررسی نقش پیاده راه در حیات شهر،ماهنامه منظر،شماره -11

 2۱،ا13۱3،پایان نامه ی شهید  هشتی  1۱شاه علی ،م ، رنامه ریزی توسعه فضا فضای سبز شهری تهران منطقه -12

 49،139۱،تحلیل فضاهای شهری،انتشارات دانشگاه تهران،ح حرینی،-13

 ۱9،ا1393شرکت زاد  وم ،جایگاه پیاه و پیاده روی در طراحی شهری،جلد اول،-14

 21،ا13۱1الخر،دکتر فریدون رریب،اصول  رنامه ریزی)طراحی( تردد پیاده و دوچرخه،دانشگاه تهران  هرمان کنف-1۱

 ۱۱،ا13۱1،گزارش پروژه فضا سازی دروازه اصفهان ،شهرداری شیراز،اردیبهشت مرئیسی،-11

 3۱،ا13۱1،گردشگری فین کاشان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران-صادری ،ن ،طراحی محور تفریحی-19

 14،ا13۱1،31 نیادی،ن، رخی ضرورت های اجرای طراحی شهری در ایران،آ ادی،شماره -1۱

 91،ا13۱4شعله،م،طراحی شهری در محدوده ی ورودی  افت ردیمی شیراز ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،-17

 31،13۱4کشور،تهران   رآ ادی ،م،الفبای شهر،انتشارات سازمان شهر داریهاو دهیاری های -21
21-De Bourdeaudhuij et al. (2005) "Environmental and psychosocial correlates of physical activity in Portuguese 

and Belgian adults". Public Health Nut;8:886-95 

22- larte kn rF . (2006) "Many pathways from land use to health. Associations between neighborhood walkability 

and active transportation, body mass index, and air quality".Journal of American Planning Association 72, 75–87 

23-Hoehner et al. (2005) "Perceived and objective environmental measures and physica 

activity among urban adults". Am J Prev Med. 28:105–16 . 

24-Hooker et al. (2005) Perceptions of environmental supports for physical activity in African American and 

white adults in a rural county in South Carolina. In: Preventing Chronic Disease [serial online], 2005 Oct, p. 

http://www. cdc. gov/pcd/issues/2005/oct/2005_0 048. htm . 

25. Li F, Fisher KJ, Brownson RC. (2005) "A multilevel analysis of change in neighborhood walking activity in 

older adults". J Aging Phys Act. 13:145-59 

26- laktek kn rF . (2006)  " kaekhhkr tkhi tfsa ffr efaakFrnku fo arFehti r fti aranhehartnu hhuhnhti n k vrtrrr 

ft n k cfhk aktuhnk". ofsatrF fo  stFhe ekrFn   

27-  Frsn   . (2005)  "nft- fnfah kr ef  snhti ht n k hl".  artuafan  ku  ran m .  

28-  snn vml vfFk rt uo . (2005)  "  k h aren fo n k tshFn kthhaft ktn ft arFehti ru r Fkhusaknh k renhhhnh 

rFfti n k h. l. fcklhef tfarka". ofsatrF fo   hu  en ekrFn  .  

29- Prt sktn k lol Jasi ol creekttsu  o  . (2005)  "nkhi tfa ffr htkisrFhnhku ht a huherF htrenhhhnhh n k afFk fo 

tkhi tfsa ffr rnnarenhhktkuul aaflh hnh nf FferF orehFhnhku rtr uroknh ht n k nkn kaFrtru". lfe leh ckr  

30- ls htueh kn rF . (2005)  "lkrnsaku fo n k tkhi tfa ffr kthhaft ktn rtr arFehti th h. l. rrsFnu".   kahert 

ofsatrF fo  akh. ckr .  

31- skk v rtr Pkatk  cfsrft   . (2006)  "vfaakFrnku fo arFehti ofa nartuafanrnhft fa akeakrnhft asaafuku". o 

  hu  en ekrFn  .  

32- mstert cl cs  kah u . (2005)  " uhe fufehrF rtr kthhaft ktnrF orenfau ruufehrnkr ahn  a huherF renhhhnh 

r fti ehnh rakFFkau ht akihftrF .skktuFrtr".  aka ckr .  

 

http://www.cdc.gov/pcd/issues/2005/oct/2005_0%20048.htm

