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 چکیده

ـاده  نقش به دادن اولویت تدریج شهرها،به وگسترش اتومبیل صنعتی،اختراع انقالب باشروع ـاهاي  عابرپی  پیـاده  وفض

ـومی  عرصه هاي فضایی وازکیفیت شده کمرنگ شهري محوردرشهرهاوفضاهاي ـاهاي  عم  وپیـاده  بازشـهري  شهر،فض

ـاي  محوري بستروخاستگاه،نقش عنوان خودبه که است؛عرصه هایی شده راههاکاسته  تماسـها،ارتباطات  سـطح  درارتق

ـاي  شـدن  گرفته ونادیده انسانی مقیاس به توجه راستاعدم دراین.ایفامیکنند شهروندان بین اجتماعی وتعامالت  نیازه

 حضـوروتعامالت  تضـعیف  راههامنجربه درپیاده کمبودونبودکیفیت طوریکه باشد،به می پیشرو ازمعضالت پیاده عابرین

 به منظورپاسخگویی فضاهابه این تأثیرگذاربرکیفیت هاي مؤلفه شناخت ضرورت بنابراین .است شده شهروندان اجتماعی

 شهرکرمان .مینماید جلوه مهم ازپیش ایشان،بیش اجتماعی تعامالت حضوروسطح ارتقاي درراستاي شهروندان نیازهاي

 تنگ شهري درفضاهاي رابرحضورشهروندان پیاده،عرصه برمسیرهاي سواره فضاهاي وغلبه نبوده مستثنی قاعده نیزازاین

عریف مفاهیم اولیه مرتبط با موضوع پیاده و پیاده مداري پرداخته و سپس نکات اصلی که در در این پژوهش به ت.است نموده
ـاس   .طراحی چنین راه هایی باید مدنظر قرار گیرد،برشمرده خواهد شد در انتها نیز به ساماندهی محدوده مورد نظر بـر اس

 . معیارهاي مدنظر پرداخته شده است

  

 اجتماعی  شهري ، رفاه راه  ، خیابان ،  برنامه ریزي پیادهسازي ،  راه پیاده:کلیدي واژه هاي

  مقدمه
ـان  وحرکت روي پیاده مدیدي زمان مدت شهري برشهرهاوزندگی اثرآن خودروونفوذوگسترش بااختراع  انس

 وباپدیدارشـدن  درگـذرزمان  بـود؛لیکن  شـده  سـپرده  فراموشی شهرهابه به بخشیدن درعرصۀشکل پیاده



 توسعۀپایدارونوشهرسـازي  همچـون  متأخرشهرسـازي  باگرایشهاي همگام فراموشی وگستردةاین آثارمخرب

ـازي  پیاده حرکت سمت باردیگرتوجه هابه  گرفتـه  قـوت  شـهري  حضورخودرودرفضـاهاوبافتهاي  ومحدودس

 سـکونتگاههاي  گیري ازدیربازدرشکل استکه انسان جابه جایی روش ترین ساده روي وپیاده زدن قد م.است

ـرح  نفوذخودرو،گسـترش  بسـط  همـراه  بـه  وفناوري علم وجودپیشرفت بااین .است داشته نقش انسانی  وط

ـاختن  ازخودروبامبدل انسان استفاده است؛پیشروي زده رقم سواره نیازهاي شهرهارابراساس ـان  س  بـه  انس

 بینی وآمدامروزي،ازمرحلۀپیش سامانۀرفت تاحوزةقانونی شده باعث [1] )1382احمدي، امیریار( ستایشگرآن

 عنـوان  بـه  باشـدوعابرپیاده  ترددخودرو نفع به ودرنتیجه سودخودروسواران به کلی به گیري نتیجهتامرحلۀ

ـایی  شهري شهرهاومحالت براي ریزي وبرنامه درتردد،درطراحی کننده شرکت مهمترین  . .باشـد  نداشـته  ج

 هابـه  باردیگرتوجه مدرن زندگی مبناي عنوان خودروبه رفتن زیرسؤال بابه امروزه لیکن]13[ ) 1390 قریب(

 .اسـت  قرارداده کامل ازخودرورادرمرزناکارایی واستفاده است شده درشهرجلب پیاده وزندگی حرکت سمت

 4500 تاشعاع شدکه مشخص پذیرفت اتحادیهاروپاصورت توسط میالدي 2000 درسال که مطالعاتی براساس

ـاده  ترتیـب  کیلومتربه ازده بیش مسافتهاي وبراي متري  کـارایی  سواري،ومتروبیشـترین  ودوچرخـه  روي پی

 ازجنـگ  گفت پس میتوان که است اي گونه ازخودروبه پدیدآمده براین،آسیبهاومشکالت عالوه.راداراهستند

ـایش زمـین  ( گرم دورةجنگ بااتم،اکنون زمین کره ازویرانی سردوهراس ی  )گرم  باخودرورسـیده  آن وخراـب

 رقمـی  روزانـه  دهندکه می خودراازدست جان رانندگی نفربراثرسوانح میلیون1.2 طورمیانگین به ساالنهاست

 واین جـداازتأثیرات باشـد  سپتامبربیشترمی 11 شدگان کشته ازتمامی که نفراست معادل سه هزارو دویست

 که است خویش ساکنان محالت،فضاهاوشهرهایخودرومداربرسالمت وساختارفیزیکی تحرك کم زندگی منفی

 الزمه اینکه به دیگر،باتوجه ازسوي.است کرده مبدل ... و دیابت،چاقی،آسم،افسردگی  عصرحاضربه یماریهايب

 آوردن فراهم -ذاتاًاجتماعی موجودي مثابه به–انسان براي وحیات اجتماعی تعامل فضاي هرگونه شرط وپیش

برحـل   عـالوه  شـهري  وفضاهاي درمحالت روي پیاده به است؛لذاتوجه شدن ودیده مکث،تماشا،دیدن امکان
 وتعامــل ســاکنان زمینــۀتماس آوردن بــافراهم ... و امنیتی،تصادفات،اقتصادي،ســالمتی مشــکالت

ـهاي  که راستاست درهمین .نیزباشد اجتماعی ومشکالت معضالت بسیاري بایکدیگرمیتواندراهگشاي  نگرش

 محیطـی  طراحـی  والگوي طورعام محوربه وانسان پیاده شهرهاي آن تبع وبه شهري پایداري جدید،همچون

ـرف  وتوازن ایجادتعادل کردن به طورخاص،بامطرح محالت درتوسعۀ وانرژي  بهینـه  واسـتفاده  منـابع  درمص

 انرژیهـاي  مصرف کاهش بیشک دارندکه شهري محیط کیفیتهاي درارتقاي وتجدیدپذیرسعی پاك ازانرژیهاي

ـاطی  وشـبکه  ونقـل  مسئلۀحمل رابه شایانی الگوها،اولویت آنهادراین مصرف سازي تجدیدناپذیروبهینه  ارتب

 ]10[  1387) سلطانی ( است بخشیده شهري

 

 

  



  :بیان مساله
شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداري باالیی برخوردار بوده و پیاده روي به عنوان اصـلی تـرین و ابتـدایی تـرین     

یا در دسترس بودن آسان براي کلیه اقشار الگوي جابجایی مردم در داخل کانون هاي زیستی به دلیل کم هزینه بودن 
 صـنعتی،اختراع  انقـالب  باشـروع .باشـد  جامعه به شمار می رفت و می تواند ایمـن تـرین و راحـت تـرین آن نیـز     

 عابرپیـاده  نقـش  بـه  دادن اولویت تدریج سریع شهرهاو وابستگی جوامع و انسان ها به خودروبه اتومبیل،گسترش

 شهر،فضـاهاي  عمـومی  عرصه هـاي  فضایی وازکیفیت کمرنگ شده شهري اهايپیاده محوردرشهرهاوفض وفضاهاي

 سطح درارتقاي بستروخاستگاه،نقش محوري عنوان خودبه که است؛عرصه هایی شده وپیاده راه هاکاسته بازشهري

 ونادیده انسانی مقیاس به توجه راستاعدم دراین.ایفامی کنند شهروندان بین اجتماعی وتعامالت تماس ها،ارتباطات

 درپیـاده راه هامنجربـه   کمبودونبودکیفیت طوریکه پیشرومی باشد،به ازمعضالت پیاده عابرین شدن نیازهاي گرفته

فراموشی موضوع عابر پیاده موجب ]11[ )1392عباس زاده،(.است شهروندان شده اجتماعی حضوروتعامالت تضعیف
اده روي داراي اهمیت اساسـی در ادراك هویـت   پی. .تاثیرات منفی بر محیط زیست،سالمت و ایمنی انسان شده است

چهره شهر بیشتر از طریق ]8[ )1383حسینیون،(.فضایی،احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت هاي محیطی است
اما یکی از نواقص عمده شهرسازي معاصر جهان،سرسـپردگی بـیش از   . گام زدن در فضاهاي شهري احساس می شود

ایـن امـر یکـی از    .غفلت از حفظ و ساماندهی فضاهاي پیاده و حرکت پیاده اسـت حد آن به نیاز هاي حرکت سواره و 
عوامل کـاهش کیفیـت محـیط شـهري و افـول ارزشـهاي اجتمـاعی،فرهنگی و بصـري در فضـاهاي شـهري  مـی            

به عنوان واکنش و چاره جویی در برابر این وضع ،رویکرد برنامه ریزي و طراحی شهري در ]12[ )1382فراهانی،(.شود
اخیر در جهت انسان محور کردن فضاهاي شهري،احیا مقوله افزایش قابلیـت پیـاده مـداري،ارتقاي سـطح      دهه هاي

در روال رایج شهرسازي ایران نیز،نوعی غفلت و بی توجهی نسبت بـه  .ایمنی و سالمت انسان در شهرها شکل گرفت 
هم در عرصه عملی،به نحوي بارز مشاهده ،هم در عرصه نظري و "پیاده راه ها"موضوع حرکت پیاده و فضاهاي پیاده یا 

به همین دلیل پرداختن به این موضوع می تواند به شناخت عمیق تر مسائل ]15[ )1376محمدي شمیرانی،(.می شود
 راه شهرنشینی و شهرسازي کنونی و چاره جویی براي بهسازي کیفیت فضاهاي شهري یاري رساندو امکان ایجادپیاده

هدف این پروژه یافتن راهکارهایی براي ساماندهی محدوده خیابان هـزار و یکشـب   .شهري فراهم نماید درمحورهاي
خیابان هزار و یکشب  به خاطر دارا بودن مغـازه هـاي فعـال و جـاذب جمعیـت و گردشـگر،هم از نظـر        .کرمان است

  .جغرافیایی و هم اجتماعی،قابلیت پیاده مداري را دارا می باشد
  

  :جام تحقیقوضروت ان اهمیت
دازپراهمیت  آمیزدومـی  درمـی  انسـان  هـاي  بانیازهاوخواسته همواره "پیاده حرکت" عوموض به توجه  تـرین  تواـن

 درمعابرشـبکه  حضـورعابران  .شـود  شـهرتلقی  ازفضـاي  نگاکننـد  استفاده طبیعی موارددرحقوق ترین وضروري

 معنامسخروسـایل  تمام به حاضرکه درشهرهاي شودکه می دیده لیکن .درکالبدشهردارد بخش اثرزندگی دسترسی

 آسـیب  درمعـرض  هـاهمواره  گیردوپیـاده  قرارمی توجهی موردکم روي اند،پیاده شده برانسان آن وچیرگی نقلیه



 درزمـان  بلکـه  اسـت  نیافتـه  تنهـامنزلتی  نـه  پیـاده  بهتر،حرکت عبارت به .برند سرمی به ومالی جانی ومخاطره

 شـهري  ونقـل  ازحمـل  سیسـتمی  عنـوان  خودبـه  شکل ترین معمول به حتی ناچیزداردکه چنان حاضرجایگاهی

  ]16[ )1392محمدي،.(یابد می شده خودراپایمال حقوق پیاده که است واینگونه پیدانکرده نیزسهمی

  

  :سواالت پژوهش

 رابوجودآورد؟ درمحورموردمطالعه سازي راه پیاده موجود،امکان کارکردهاي به بخشی باتنوع توان آیامی 1-

 راافـزایش  محـدوده  دراین امنیت درمحورموردمطالعه میزان باکارکرداجتماعی حرکتی پیاده آیاایجادمسیرهاي2 -

  خواهدداد؟
  چگونه می توان خیابان هزار و یکشب  انسانی تر و به مقیاس انسانی نزدیک شود؟3-
  در نظر گرفت؟)راهوارپیاده (چه شاخص هایی را باید براي رسیدن به یک خیابان متعادل انسان محور 4-

  

  :پژوهش اهداف

 بررسی و شناخت  نظریات مربوط به پیاده مداري و شاخصهاي مرتبط با پیاده مداري - 1

بررسی تجارب موجود به پیاده مداري در سطح جهانی وداخلی و امکان اسـتفاده از ایـن تجـارب در سـاماندهی      - 2
 محدوده محدوده مورد مطالعه

ي محدوده مورد مطالعه با تاکید بر پیاده مداري با توجه بـه معیارهـاي شـناخته    ساماندهی و ارائه طرح پیشنهاد - 3
 شده

  
 :پیشینه پژوهش

 محسـوب  هرچیزي معیار صنعتی،انسان انقالب تاشروع وحتی وسطی وقرون باستان دوران درشهرسازي بطورکلی

 .شـد  مـی  درنظرگرفتـه  وي هـاي  باانـدازه  درانطبـاق  وفواصل ها،تناسبات گشودگی وارتفاع طول،عرض .شد می

 کـه  است آید،آن می شهرهابدست ساخت ازمطالعه آنچه .مابود شهرهاي طراحی براي طبیعی انسان،مبناومرجعی

 می بطورخالصه]17[ )1383محمدي،.(است شهرمدنظربوده درفضاهاي پیاده انسان وراحتی آسایش شرایط همواره

 بعـدازجنگ  نوسـازیهاي  اروپاباشروع درشهرهاي 40ازاواخردهه پیاده وطراحی ریزي برنامه موضوع که گفت توان

 باردرشـهرهاي  نخسـتین  براي پیاده عابرین ویژه گفت،خیابانهاوفضاهاي توان می بطوریکه بخودگرفت جدي شکل

 برخـی  وفرهنگـی  تـاریخی  جنگ،خصـلت  ویرانی هاي دربازسازي اگرچه]6[ )1389حسین پور،.(اروپاایجادشدند

ه  زمان،نخسـتین  ندرهمـا  ولی رفت ازمیان ازمراکزشهري   »اسـتکهلم  «سـوئدبه وجـود    آزمایشـی  هـاي  تجرـب
 1975تـا  1950ازاواخردهـه ]18[ )1379مهدیزاده،(.بی ترافیک درایجادآمد منطقه درشهرهاي »روتردام«هلندود



 نـواحی  به وروداتومبیل ممنوعیت شدبطوریکه اروپامطرح درتمام پیاده وایجادناحیه ترافیک محدودکردن سیاست

 ونقـل  مسـکونی،بهبودحمل  هـاي  محله وبهسازي نوسازي موضوع اروپا،شرح خرددراکثرشهرهاي وتجاري تاریخی

 )1389حسین پور،( .قرارگرفت ریزي شهري برنامه مسائل دراولویت پیاده خیابانهاي وطرح عمومی واحیاءفضاهاي
 1960سـال  پیداکردبطوریکـه  گسترش متحده دنیامانندایاالت سایرنقاط به پیاده نیزایجادفضاهاي 1960ازدهه]6[

 توسـعه  درجهـت  گوناگون150واقدامات وجودآمدومطالعات امریکابه ازدرشهرهاي«پیاده خیابان»،تعداد 1970تا

  .افتاد راه به سواري ودوچرخه روي پیاده فرهنگ راههاوگسترش پیاده
  

  :مبانی نظري
 بهبودزندگی براي ودرگیري شهرهادانست اولین گیري شکل رااززمان شهري خوب فرم به دستیابی دغدغه میتوان

ه  انسـانی  جمعیتهاي وتمایل رشدشهرنشینی. زد تخمین شهرنشینی تاریخ راهمسن شهري  شـهري  محیطهـاي  ـب

 اهـداف  ازمهمتـرین  یکـی . اسـت  سـاخته  فـراهم  ازپیش رابیش شهري زندگی کیفیت مفهوم شدن بستربااهمیت

دگی  کیفیـت . وپایداراسـت  مناسـب  زندگی کیفیت به شهري ساکنین دستیابی شهري مدیریت  یکـی  شـهري  زـن

 شـهري  زندگی کیفیت به ذهنی نگاه. است وعینی ذهنی شاخص دودسته وداراي پایداربوده توسعه اصلی ازاهداف

 هـاي  ازداده کـه  عینی امانگاه. شهردانست درمحیط اززندگی شهروندان ورضایت فردي ادراکات محصول رامیتوان

دگی  کیفیـت  وباآثارونتـایج  تربـوده  لمـس  آیدقابل می دست به ثانویه . 1اسـت  شناسـایی  قابـل  اجتمـاعی  درزـن
 اي عرصـه  کـه  درشهرداشـتند  نشاط وجودآمدن رادربه متفاوتی درقدیم،مقیاسهاي وگفتوگو تعامل وجودفضاهاي

 روابط برقراري راجهت فضایی هیچ کنونی اماشهرهاي.اند بوده شهري وبروززندگی بیشترمردم هرچه تعامالت براي

ه  شهروندان تعلق حس کاهش منجربه مسئله این. دهند قرارنمی دراختیارشهروندانشان اجتماعی  شهروفضـاي  ـب

 ماشـینی  زنـدگی . گیرد می نشأت مسئله ازاین امروزي شهرهاي ازمشکالت بسیاري ریشه میگرددکه پیرامونشان

وتعامالت اجتماعی درشهروبروززندگی شـهري مؤثربـوده   ازپیش  درکمرنگ شدن روابط  برپیاده بیش سواره واولویت
دراین میان رویکردي تحـت عنـوان   . به طوریکه بسیاري ازمردم اهمیت برقراري روابط اجتماعی راازیادبرده اند. است

د   پیـاده راههاازجملـه فضـاهایی    . پیاده راه سازي درایران رونق گرفت تاباردیگرشهروشهروندرابه هـم نزدیکترگرداـن
بـه دورکـرده ودرکنـاررفع    ... هستندکه شهروندرابراي زمانی کوتـاه ازروزمرگـی اتومبیل،شـلوغی خیابـان و    درشهر

ذات تعامل خواه انسانهاباعث شده اسـت  . نیازها،فرصتی براي تعامل باشهروشهروندان دیگررابراي آن فراهم می سازد
مقاله پس ازمعرفی ویژگیهاي پیـاده راهها،بـه   دراین . که پیاده راههابه فضایی دلنشین درشهرهاي کنونی بدل گردند

ه ویژگیهـاي     بررسی چندنمونه موردي ازپیاده راهسازي درایران پرداخته می شودودرنهایت بامقایسه تطبیقـی آنها،ـب
 .مشترك کامیابی ویاعدم کامیابی آنهااشاره می گردد

 
  

                                                        
 



  :فضاهاي شهري
یعنـی  . وعی،تبلورماهیت زندگی جمعی می باشـند فضاهاي شهري بخشی ازفضاهاي بازوعمومی شهرهاهستندکه به ن

فضاهاي شهري،صحنه اي است که داستان زندگی جمعـی درآن گشـوده مـی    . جاییکه شهروندان درآن حضوردارند
درایـن  . فضایی است که به همه مردم اجازه می دهدکه به آن دسترسـی داشـته باشـندودرآن فعالیـت کننـد     . شود

مرزهاي اجتماعی شکسـته شـودوبرخوردهاي ازپـیش تـدوین نیافتـه بـه وقـوع        فضافرصت آن وجودداردکه برخی 
این فضـامی بایسـتی توسـط سـازمان عمـومی اداره      . پیوندندوافراددریک محیط اجتماعی جدیدباهم  اختالط یابند

  )1383بحرینی،(.شودتادرجهت منافع عمومی وجامعه مدنی آنرااداره ونیازهاي آنراتامین کند
  خیابان

به عبارت دیگر یکی ازعوامل عمده تعیین کننـده  . چارچوب،بدنه وساختاراصلی فرم شهرراتشکیل می دهندخیابانها،
فرم هرشهر،شبکه خیابانهاي آن شهراست وبدیهی است که هرشبکه خصوصـیات خـاص خودراداشـته وازامتیـازات     

می توانددروهله اول ازطریق براین اساس،هویت، شناسایی ومقایسه فرم شهرها. ومحدودیتهاي ویژهاي برخورداراست
خیابانهادرحقیقــت فضــاهاي عمــومی شهرهســتندکه باایجــاد ارتبــاط بــین . شــبکه خیابانهــاي آن انجــام پــذیرد

خیابانها،رودخانه )1384پاکزاد،.(بخشهاوفعالیتهاي مختلف یک شهرهمانندشریانهادربدن،آنرازنده وپویانگه می دارند
دریـک جمعبنـدي کلـی وبرپایـه آنچـه گفتـه       .  رآنجاگردهم می آیـیم هاي جاري حیات شهرها هستند،مکانی که د

شد،خیابانهاي شهري به عنوان بسترهاي جریان سازدربازتاب شـیوه هـاي معیشـت سـاکنین یـک شهر،فضـاهایی       
  ]2[ )1383بحرینی،.(راتصویرمی کنندکه به صورت روزمره،بیشترین حیات جمعی رادرخودجاي می دهند

  پیاده

ایـن مفهـوم   . سفرهاي خود از اعضاي بدن خود به طور مستقیم استفاده میکندفردي که براي انجام 
  افراد پیاده ویلچیري و اسکیت سواران را نیز در بر میگیرد

  پیاده رو

فاصله بین مرز سواره رو که معموال با جدول گذاري متمایز میشود تا مرز مالکیت ساختمان است این 
  .تباط مستقیم با آن استفضا در امتداد مسیر سواره رو و در ار

  پیاده راه؛خیابان مخصوص عابرین پیاده

پیاده راهها،معابري باباالترین حدنقش اجتماعی هسـتندکه درآنهاتسـلط کامـل باعابرپیـاده بـوده      
دگی جـاري درمعبراسـتفاده مـی            ه زـن ه منظورسـرویس دهـی ـب وازوسایل نقلیـه موتـوري تنهاـب

همه شهروندان ومشارکت آنان درزندگی جمعیشـان  پیاده راههامحل حضور ]4[ )1384پاکزاد،(.شود
 )1384بـزاز، (.مـی باشـد  ..است که عالوه برنقش دسترسی،مکانی امن وراحت براي گردش وتماشاو

بنابراین آنچنان که ازتعاریف ذکرگردیده مشخص است،پیاده راه قسمتی ازفضاي شهري است که ]3[



ازساعات شبانه روزکامالبرروي حرکـت  به دلیل دارابودن برخی پتانسیلهاي خاص،درتمام ویابخشی 
  .سواره بسته شده وبه طورکامل به حرکت عابران اختصاص می یابد

  

  توسعه پایدار
امروزه دیدگاه توسعه پایداربه رویکردغالب درتمامی رشـته هاوشـاخههاي علـوم تبـدیل گردیـده      

پاکترین وطبیعـی تـرین   حرکت پیاده،به عنوان . وبحثهاوچالشهاي گوناگونی رابه همراه داشته است
گونه ترابري وپیاده راههاکه بستراصـلی ایـن شـیوه جابـه جـایی درشهرهاهسـتند،ازابعادمختلف       
تاثیرگذار مستقیم وغیرمستقیم همچون سالمت جسمی وروحی،حمل ونقل،زیست محیطی،مسـائل  
ــه   ــی قرارگرفت ــداردر شهرهاموردبررس ــعه پای ــی درایجادتوس اجتماعی،اقتصادي،فرهنگی،وسیاس

لذاهمواره نظریه توسعه پایدارشـهري درابعـادمختلف خـودبرنقش واهمیـت پیـاده محـوري       .ستا
  ]4[ )1384پاکزاد،.(ومسیرهاي پیاده تاکیدوتوجه بسیاري دارد

  :معیارهاي طراحی پیاده راه

اي از حمـل و نقـل اسـت کـه      ترین نوع جابجایی بین مبدا و مقصد بوده و تنها گونه روي، ساده پیاده
حرکـت  ": باشـد  پذیر مـی  اي خارجی امکان و غیروابسته به هیچگونه ابزار یا وسیلهبصورت مستقل 

روي  ترین شکل جابجایی انسان در محـیط اسـت و پیـاده    ترین و ضروري ترین، قدیمی پیاده، طبیعی
دگی و کشـف      ها، فعالیت هنوز مهمترین امکان براي مشاهده مکان ها و احساس شـور و تحـرك زـن

پیاده روي درمقایسه با سایر انواع وسـایل نقلیـه داراي   ".اي نهفته در محیط استه ها و جاذبه ارزش
مزیت هاي فراوانی همچون عدم مصرف منابع انرژي غیر قابل تجدید، عدم آلودگی محـیط زیسـت   
ه   شهري، هزینه ناچیز تامین شبکه هاي مرتبط، قابل اتکا بودن از نظر زمانی، عدالت در دسترسی ـب

کمک به سالمت و نشاط فردي و اجتماعی، تحرك بخشی به فضاهاي شهري، ایجاد امکانات شهري، 
هـا و مسـیرهاي پیـاده بـه عنـوان عناصـري        عالوه بر این، محـدوده . می باشد... تعامل اجتماعی و

قبال شهرها هویت شهري خود را ": شوند بخش در شهرهاي امروزین شناخته می انگیز و هویت خاطره
شـان   هـاي پیـاده   یافتند اما امروزه آنها خـود را بـا خیابـان    بدها و تک بناها میدر بناهاي بلند، گن

ه یکـی از      ]4[ )1384پاکزاد،(".شناسانند می امروزه، کیفیت و جذابیت فضـاهاي عمـومی شـهري ـب
در این میان، پیاده . یافتگی و قابلیت زندگی در شهرها بدل گردیده است هاي توسعه مهمترین سنجه

یهاي خود در ایجاد تعـامالت اجتمـاعی در عصـر ارتباطـات مجـازي و تحریـک       راه ها بدلیل ویژگ
اقتصادي نواحی پیرامونی و نیز به عنوان پهنه هایی چندعملکردي که دامنه گسترده اي از فعالیتهـا  

  .را دربر می گیرند، از نقشی اساسی برخوردار می باشند

 



مسیرهاي طراحی شده اگر افراد اندکی در آنها راه در عمل، حتی بهترین  تمرکز شاد عابران پیاده* 
 .بروند، واقعاً پیاده راه نیستند

براي جذب عابران پیاده زیاد به یک پیاده راه یا باید تعداد زیادي از مردم در  تراکم هاي مسکونی* 
 یک فاصله پیاده از آن زندگی کنند یا الزم است که محدوده مورد نظر یک معبر متصل کننـده بـین  

  .بلوك از یکدیگر فاصله ندارند، باشد 5تا  3مقصد بشدت جذاب که بیش از ) یا بیشتر(دو 

عرض پیاده راه ها باید بین دو یا سه خط عبوري سواره، ارتفـاع چراغهـاي    ابعاد با مقیاس انسانی* 
  .طبقه باشند 5-2متر و ساختمانهاي در امتداد یک پیاده راه بین  10تا  7خیابانی از 

تجهیز مسیر با مجموعه اي غنی از تأسیسات خـرده فروشـی    ه فروشی هاي فعال و گوناگونخرد* 
  .سالم، گوناگون و محلی ضروري است

در مسیري که تمایل وجود دارد پیاده گردد، کلید مسأله جلـوگیري از عبـور    آرام سازي ترافیک* 
را مجبور نماید که به آرامی  بلکه طراحی خیابان به طریقی است که وسایل موتوري. اتومبیل، نیست
  .و با دقت برانند

ساعته، نه فقط جالب 24خیابانهاي . یک پیاده راه باید در روز و شب زنده باشد ساعته 24فعالیت * 
چشـمهاي  "و  "مراقبـت شـهروندي  "تر و سرگرم کننده تر هستند بلکه همچنین به خـاطر مزایـاي   

  .ایمن ترند "خیابانی

هاي مناسب نسبتاً باریک در امتداد پیاده روها تناوب استفاده از درهاي  عرض محوطه هاي باریک* 
تولید کننده انرژي، پنجره ها و سایر عناصر ضروري براي یک تجربه پیاده لذتبخش را افـزایش مـی   

  .دهد
 :مزایاي ایجادپیاده راهها

  ادراك فضایی وبصري 

حرکتی،توجـه بـه حرکـت پیـاده وپیـاده      بـازنگري درالگوهـاي    (اولویت حرکت پیاده بـه سـواره  
ه اسـتفاده ازوسـایل حمـل ونقـل          روي،تشویق به عدم استفاده ازخـودروي شخصـی وتشـویق ـب

  ).عمومی،تماس بیشتربامحیط شهري

 روابط اجتماعی



  .)امکان برخوردوگفتگوبادیگران وتماس بامحیط شهري( بهبودوافزایش برخوردهاي اجتماعی
ــادال  ــوع ومب ــاي متن ــاريایجادفعالیته ــددومتنوع،ایجاد ( ت تج ــاي متع ایجادفعالیتهاوکاربریه

تحرك،سرزندگی وامنیت درفضاي شهري،بهبودمبادالت تجاري درمرکزشهروجذب سرمایه گذاري 
ــد ــادحس مشــارکت.)هــاي جدی ــرا،حس ( ایج ــمیمگیري واج ــورفعال افرادوگروههادرتص حض

ی ایجادپیاده راههـادرمجموع  بطورکلی تأثیراجتماع.)مسئولیت،مالکیت و وابستگی بیشتربه محیط
مثبت وسازنده است چراکه تمامی سنین واقشاراجتماعی رابه صحنه شهرجذب مـی کنـدوامکان   

  ]19[ )1390هاشمی،.(فعالیتهاي متنوعی رادرفضاهاي عمومی شهري به شهروندان میدهد
  

  :انواع تسهیالت عابرپیاده

 ترددعابرین پیاده می باشد، گذرهاي عابرپیاده یکی ازروشهاي مهم درایجادمحیط مناسب براي

  :ذیالًبه انواع مختلف گذرهاومناطق مخصوص عابرپیاده اشاره شده است

  

 گذرموقت

گذرهاي موقت معموال،درموقعیتهاي خاصی مثل برگزاري کاروانهاایجـادمی شـودوتغییرات عمـده    

 .فیزیکی درخیابانهابوجودنمی آید

 گذرآزمایشی

منظورمطالعه عکس العمل شهروندان وتعیین میزان اصالحات معموالقبل ازاحداث گذرهاي دائمی،به 
  .الزم،بوجودمی آید

 گذرمقطع یاپالزا

عبارت است ازخیابانهایی که به ترددعابرین پیاده اختصاص داده شده،ولیکن درتقاطعهاوسایط نقلیه 

  .موتوري مجازبه حرکت می باشند

 گذرهاي ممتد

ابنیه تاریخی واقع شده وکامالبه ترددعابرین پیـاده   عبارت است ازخیابانی که درمراکزخریدواطراف

 .اختصاص داده می شود

 گذرهاي غیرهمسطح عابرپیاده



وجودزیرگذروروگذربراي ترددعابرین پیاده باعث می شودکه عابرین بدون تـداخل باوسـایط نقلیـه    

 .موتوري به سهولت درمراکزخریدترددنمایند

 گذرهاي چندطبقه

یشه فضاي کافی جهت ترددعابرین پیاده ووسایط نقلیه موتـوري وجـود   درمنطقه مرکزي تجاري هم
  ]9[ )1372رادپویا،.(درچنین شرایطی گذرهاي غیرمسطح احداث می شوند .ندارد

  

  :نظریه اشپراي رگن

برنقش حرکت پیاده درفضاهاي شهري  1960 اشپراي رگن دیگرصاحبنظري است که دراوسط دهه
ازنظراوفضـاي شـهري محـل     . برروي طراحی شهري اسـت تمرکزاصلی رگن  . تاکیدداشته است

ودن   .تمرکزفعالیتهااست واینکه باایجادفضاي بازبصورت عامل مکمل می توان ازسختی ورسمی ـب
اوهمچنین ازپیاده روي بعنوان معیارمقیـاس مناسـب درطراحـی شـهري      . فضاهاي شهري کاست

قرارگاه انسانی بسیارضروري است  وایجادکننده بیشترین سطح تماس بایک مکان که براي هرگونه
  (Speiregen, 1960, 72).نام می برد

  

  :نظریه الرنس هالپرین

واع      1970 دیگرنظریه پردازدهه ،الرنس هالپرین می باشدکه دغدغه اصـلی اوتنظـیم مـوزون اـن
اوپویایی وتکاپوي زندگی شهري راوابسـته بـه سـاختارحرکتی آن معرفـی      . حرکتهادرشهراست

منحصرندانسته وحتی جابجایی  )سواره یاپیاده( ن میان،تنهاحرکت رابه شکل انسانیمینمایدودرای
ــد  ــول رانیزموثرمیدان ــات وتغییرفص ــدگان وحیوان ــذف   . پرن ــرورت ح ــه ض ــالپرین معتقدب ه

خودرووجایگزینی وگسترش سامانه حمل ونقل همگانی تندرووراحت بوده وبراستفاده ازترازهـاي  
ارد  ) سرعتهاي متفاوت ارتفاعی مختلف جهت متمایزکردن  همانندایده تقاطع ناهمسـطح اوژن اـن

اوهمچنین بااشاره به بعدسـوم   .،کیفیت بی بدیل حرکت پیاده وتاثیرکفسازي برآن تاکیدمینماید(
  .شهر،ازتغییرارتفاع درسطح بعنوان عامل کیفیت بخشی به تجربه پیاده روي نام می برد

.(Halprin, 1972, 116)  
 

  :نظریه ادموندبیکن



ادموندبیکن صاحب نظربرجسته مسائل شهري است که اثرمشـهوراوبانام طراحـی شـهرهاکماکان    
تمرکزاصلی بیکن بربازشناخت ساختارشـهرهاونظامهاي   .یکی ازمنابع قابل اتکاوکاربردي می باشد

به باوراو،تنهاباحرکت پیوسته درفضا است کـه مـی تـوان آنراتجربـه نمـودوچنین       . حرکتی است
دامهاي حسـی واحساسـات انسـان        تجربهاي تن هادیداري نبوده بلکـه بـراي ادراك فضـا،تمام اـن

وازنظـروي تـوده وفضادوعنصراصـلی معمـاري      .توجه اصلی بـیکن برفضاسـت   .درگیرمی شوند
بیکن درتبیین مفهوم نظامهاي حرکتـی شـهر،به    هستندوجوهرطراحی، پیونددوسویه این دواست

ایی که،شهروندان درآن آمدوشدمی کنند،توجه به سه مفهوم رابطه تـوده  عنوان گذرگاه یامسیره
به معناي تداوم تجربه فضـابرپایه زنجیرهـاي ازنظامهـاي    ( وفضا،تداوم تجربه وتداوم هاي همزمان

راضـروري مـی    ) حرکتی دیدباسرعتهاوشیوههاي گوناگون که هریک بابقیه،پیوندي دوسویه دارد
بایدبـه طـورهم هنگام،سـرعتهاي مختلـف حرکـت مـؤثربرادراك       به نظراو،طراح شهري  .دانست

رادرنظرداشته باشد وفرمهایی      پدیدآوردکه براي رانندگان،همان اندازه خشنودکننده باشـدکه  
  )1386،406پاکزاد،( .براي عابران

 
  :نظریه بیل هیلییر

ـ   بکه هـاي  بیل هیلییرصاحبنظرمتاخراست که برارتباط میان وضعیت فضایی وحرکت وتحلیـل ش
عمومی که می تواندبه نتایج کاربردي درطراحی مناسب ترفضاي شهري بینجامد،توجه بسیارنشان 

ازنظراوحضورمردم احساس ایمنی درفضاي عمومی راافزایش داده وابزارهاي اولیـه اي   . داده است
مه به هیلیر بیش ازه . راکه بوسیله آنهایک فضابصورت طبیعی مراقبت می گرددرافراهم می نماید

 . شناخته شـده اسـت   4 خاطرفعالیتهایش درزمینه معرفی وگسترش سامانه تحلیل چیدمان فضا

به صورتی گسترده رابطه میان حرکت عمـدتاپیاده ووضـعیت فضـاي    " این سامانه روشی است که
 ,شهري وهمچنین ارتباط میان تراکمهـاي پیـاده و ایـن روش برارزیـابی ارتباطـات وپیوسـتگی      

 (Carmona et al., 2003,171).ن راآشکارکرده ومستندنموده استکاربریهاي زمی
  

  :آرث .اي .نظریه مایکل

شهري،آینده نگرونویسنده معاصریکی ازجدیـدترین   /خانه /آرث،هنرمند،طراح منظر .اي .مایکل
نظریه اوموسوم به نوپیاده  . ایده هاي مرتبط باحرکت پیاده درفضاهاي شهري راپیشنهادداده است

ه گردیـد،یک دگرگـونی آرمانگرایانـه ترازنوشهرسـازي درنظـام        1999 که درسال 5 گرایی اراـئ
نوپیاده گرایی مشکالت همـراه بانوشهرسـازي رامعرفـی کـرده      . موجودبرنامه ریزي شهري است

اگون اجتماعی،بهداشتی،انرژي،اقتصـادي،زیبایی شـناختی       وکوششی درجهت حـل مسـائل گوـن



یـک محلـه یاشـهرك جدیدکـه      .اهش نقش اتومبیل می باشـد وزیست محیطی باتمرکزویژه بر ک
دهکـده هـاي پیـاده مـی     . نامیده می شود 6 ازنوپیاده گرایی استفاده می کند،یک دهکده پیاده

ــل    ــه ومح ــتی تقریباًهرخان ــی پش ــان دسترس ــل تاامک ــاري ازاتومبی ــددرطیفی ازتقریباًع توانن
باحذف خیابان سواره جلـویی   . هستندکارمتغیرباشند،اما مسیرهاي عبوري پیاده هاهمیشه درجلو

وجایگزینی آن بایک مسیرعبوري درختکاري شده ،خطی پیـاده درواقـع برسـفرهاي جـایگزین     
آرث نوپیاده 2005 درسال . باتأثیرات کم همچون پیاده روي ودوچرخه سواري تأکیدگردیده است

  .گرایی رابعنوان بخشی ازراه حل بازسازي نیواورلئان پیشنهادنمود
 

  :نظریه کالن

کالن به این نکته اشاره داشت که براي آنکـه مـردم ازحرکـت درشـهرونگاه کـردن بـه آن  لـذت        
ه   .ببرند،بایدبااولویت دادن به پیاده روهاوپیوسـتگی آنها،شـهررابراي حرکـت پیاده،آمـاده نمـود      ـب

ه ازراههاي اعتقاداودرحالیکه شریانهاي سواره هویت فردي راازبین می برند،وجودشبکه اي اندیشید
بااین باورکه محیط شهري می بایدتجربـه لـذت بخشـی بـراي     .پیاده،الگویی انسانی بوجودمی آورد

  .همگان باشد،درطرحهاي خودبراهمیت انسان وحضوراودرفضاهاي شهري تأکیدمی کرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 هاي ایجاد شده در ایران راه ریزي و طراحی برخی از پیادهبرنامه 

  
  

  نگارندگان:ماخذ،هاي ایجاد شده در ایران راه ریزي و طراحی برخی از پیادههاي برنامه ویژگی :1جدول

نام  ردیف
 شهر

موقعیت / عنوان
 محدوده پیاده در شهر

 طراحی/ ریزيویژگیهاي برنامه

مرکز / خیابان تربیت تبریز 1
 شهر

بینی پارکینگ طبقاتی، طراحی مارپیچ فضاي سبز مخل دسترسی پیش
مختلط ولی ناهمساز، نصب   هاي به محدوده، کاربري سریع اضطراري
 هانامناسب نیمکت

/ خیابان استاد شهریار تبریز 2
 بافت نوساز شهري

مختلط و مکمل، کفسازي و نورپردازي شبانه مناسب،    هاي وجود کاربري
بینی ها به محل نشستن، عدم پیشنبود نیمکت و تبدیل لبه باغچه

 پارکینگ

/ قلعه سنگیمحور  تبریز 3
 مرکز شهر

ارزش تاریخی و معماري و موقعیت مناسب شهري، عدم تغییر کاربریها به 
هاي اولیه، تجهیزات پیاده محدود به بینیرغم پیشموارد فرهنگی علی

 عناصر روشنایی

مرکز / خیابان جنت مشهد 4
 شهر

مختلط، خط آسمان هماهنگ و متعادل، استقرار    هاي وجود کاربري
بینی تمهیدات مناسب حرکت پیاده، هدایت در شهر، عدم پیشمناسب 

 نامناسب آبهاي سطحی

مرکز / کوچه مروي تهران 5
 شهر

هاي  بینی کانال تاسیساتی با هماهنگی ارگاناجرا با مشارکت کسبه، پیش
 ها، افزایش اقتصادي امالك پس از اجراذینفع، توجه به ابعاد کف و بدنه

/ ساالرخیابان سپه تهران 6
 مرکز شهر

تجاري مناسب، کفسازي    هاي پیشینه تاریخی و طول کم خیابان، کاربري
 مناسب و توجه به جزئیات اجرایی 



 
  ):راه پیاده( تبریز محورتربیت

 
 ازسواره پیاده حرکت منظورتفکیک به راه پیاده دراحداث پیشگام ازشهرهاي توان شهرتبریزرامی

 پیـاده  ازنخستین که درتبریزبوده شده احداث محورپیاده محورتربیت،ولیعصروشهریارسه. برد نام

 قرارداردکـه  تاریخی بافت شهرودرون محورتبریزدرقلب. روند شمارمی به درایران احداثی راههاي

 قـدیمی  سـازي،نماهاي  ازپیـاده  تاقبـل . شـود  می مرکزشهرمتصل به خمینی امام خیابان ازطریق

 وبـارترافیکی  داشـت  فرسـودگی  دهندروبه می راتشکیل خیابان این هاي بدنه که ومعماریخاصی

بنـابراین بـراي حـل مشـکل ترافیـک      . مـی خـورد   پرازدحام به چشـم   نیزدراین منطقه سنگینی
واحیاءمعمــاري ســنتی ایــن خیابــان حــذف ایــن محورازشــبکه ترافیکــی ازآلترناتیوهــاي قــوي 

ــوده اســت ــویژه ای. دربرخوردبامســأله مطــرح ب نکــه درتبریزنیزهمچــون بســیاري ازشــهرهاي ب
وجودجداره هاي باارزش،حضـورمردم دراکثرنقـاط   . روبه ویرانیگ ذاشته بود دیگردرمقطعی اززمان،

االگوي دوره هـاي مختلـف معمـاري        معبرازگروههاي مختلف سـنی وجنسی،وجودسـاختمانهاي ـب
ــاي باارزش،حضور  ــاب نماه ــیرمحورتربیت،وجودکنجهاي باارزش،وجودق ــان درمس ــترده درخت گس

امادرکناراین نکات مثبـت،این  . وایجادمحیطی دلنشین ازمهمترین نکات مثبت این پیاده راه هستند
 :محورداراي نقاط ضعفی نیزمی باشد

 عدم پیش بینی محل مناسب براي فعالیتهاي موقت همچون دستفروشها 

 عدم همخوانی تابلوهاي مغازه هابامعماري وهویت منطقه 

 مخدوش نمودن نماهاي باارزش بااعمال تغییرات جدیدازبین بردن ویا 

 عدم هماهنگی( تنوع درشکل،اندازه،مصالح ورنگ تابلوهاي تبلیغاتی( 

 عدم وجودکفسازي یکپارچه ومناسب 

 مکانیابی نامناسب مبلمان شهري درامتدادمسیر 

 به چشم آمدن تأسیسات شهري موجودهمچون کابلها،علمکها،لوله هاو... 

 باردرساعات شلوغ روزعاملی درافزایش شلوغی وکاهش امنیت بارگیري وتخلیه 

یکی ازنکات مهم درمکانیابی یک محورپیاده،جذابیت کاربریهاي دوطرف محوربراي عابران 
حـوزه  ( درمکانیابی محورتربیت تبریزبه علت استقراراین محوردرهسـته مرکـزي شـهر   . پیاده است

. مستقردراین محوراین نکته رعایـت شـده اسـت   وبافت تاریخی آن وتنوع کاربریهاي ) تجاري شهر
ازطرف دیگردرطراحی یک محورپیاده،همواره بایدمعابري وجودداشته باشدکه باپذیرفتن بارترافیکی 

براین اساس محورهاي کمکـی  . محورموجود،خلل درسیستم حمل ونقل وترافیک منطقه ایجادنشود
تحمـل حجـم ترافیـک خیابـان تربیـت       که دراطراف خیابان تربیت واقع شده اندبه خوبی قابلیـت 



جمهوري  رادارند،به طوریکه درحال حاضرعمده بارترافیکی محورتربیت درخیابانهاي ارتش،فردوسی،
نکته قابل توجه دیگري که درموردمحورتربیت قابـل ذکراسـت،تعریف   .وامام خمینی توزیع شده اند

این محور،میدان سـاعت باعمـارت    مهمترین مراکزپیرامونی. شده بودن ابتداوانتهاي این محوراست
این معبربه گونه اي طراحی شـده اسـت   . قدیمی شهرداري تبریزدرشمال آن وابزرقدیمی تبریزاست

که به هنگام اضطراربابرداشتن زنجیري که خیابان رامسـدودکرده است،دسترسـی فـوري بـه ایـن      
ي حـل مشـکل   تعریض گـذرگاههاي فرعـی وایجاددسترسـیهاي اضـافی بـرا     . محوربرقرارمی شود

. دسترسیهاي فوري،ازجمله پیشنهادهایی بوده که تاکنون اقدامی دراین زمینه صورت نگرفته اسـت 
توجه به فضاي پارکینگ ازدیگرنکات مهم درطراحی محورهاي پیاده است که درطراحی محورپیـاده  

ان ا   . تربیت تبریزبه آن توجه شده است مـام  پیش بینی واحداث پارکینگ طبقـاتی تربیـت درخیاـب
خمینی هرچندمشکالت جانبی ازجمله نارضایتی ساکنین رابه همراه داردولی نظم خاص بـه حرکـت   

  .سواره دراین منطقه بخشیده است

  

 :محورولیعصرتبریز

ایـن محورکهـت فاوتهـایی    . محورولیعصرنوعی دیگرازرویکردبه محورپیاده رابه نمایش مـی گـذارد  
. ت دارددرمحله مرفه نشین وتازه احداث تبریزقـراردارد ازلحاظ نوع معبروبافت پیرامونی بامحورتربی

ایـن معبرازیـک سـوبه    . به همت شهرداري تبریزاحداث شده است 1373 معبرپیاده ولیعصردرسال
دراطراف این معبردوخیابان بـه نامهـاي   . میدانی به نام بزرگ وازسوي دیگربه میدان بازارمی پیوندد

. خیابانهاي اوحدي وآذربایجان به میدان بزرگ وصل می شوندشریعتی وولیعصرقراردارندکه ازطریق 
کاالهاوپوشاك لوکس ومدروزي که دراین مغازه هاي این خیابان عرضه می شود،این محل رابه مکانی 

ه قصـدخرید،بلکه بـراي      . براي مراجعات فراوان مردم تبدیل کرده است ه ـب عمده این مراجعـات ـن
ان ترددمـی      . تماشا،تفریح وآشنایی بااجناس است بدیهی است که اکثرعـابرینی راکـه ازایـن خیاـب

ازیک طرف بارترافیکی ایجادشده ازجریان عبوري خودروهاوازطرف . کنند،جوانان تشکیل می دهند
دیگرحرکت عابرینی که ازاین خیابان به عنوان تفریح وخریداستفاده می کنند،مشـکالت ترافیکـی   

علیرضامعینی فیض آبادي به عنـوان طـراح پیـاده راه    . دعدیدهاي رابراي این معبربه وجودآورده ان
اگرمیخواسـتیم پیـاده روهـاراعریض کنیم،بانـدي بـراي      ": ولیعصربه این نکته اشاره نموده است که

عبورماشین باقی نمی ماند،وازسوي دیگرپیاده روهابه دلیـل عـرض کم،پاسـخگوي ازدحـام مـردم      
توجه شدیم اگـراین خیابـان بـه روي حرکـت سـواره      بنابراین طی بررسی ومطالعات اولیه م. نبودند

مسدودشود،باتوجه به محورهاي کمکی که دردوسوي این معبرقراردارند،یک فضاي مناسب شـهري  
به این ترتیب قطع حرکت سواره دراین منطقه تأثیري برشبکه ترافیکـی بـه جـاي    . به وجودمی آید



. عصر،تفاوتهاي اساسی بامحورتربیت داردهمانطورکه اشاره شدمکانیابی واحداث محورولی ".نگذاشت
برخالف محورتربیت،محورولیعصردرمنطقه جدیداالحداث واقع شده است،که ازطریق میدان بـزرگ  

این میدان ازگذشته تابه حال نوعی تفرجگاه ومحلـی بـراي قـدم زدن    . به مرکزشهراتصال می یابد
سترسیهاي فرعی مناسبی که به این خیابانهاي عریض منطقه ود. شهروندان تبریزي به شمارمی آید

. محورپیاده وجوددارد،ورودوخروج اضـطراري ومسـئله پـارك خودروهارادچارمشـکل نمـی کنـد      
اماکمبودهایی چون یش بینی پارکینگ ومحورهاي کمکـی کارادرتوسـعه هـاي آتـی ازکاسـتیهاي      

یاده راه سازي درایران درواقع این معابرازآن روکه اولین تجارب پ. مکانیابی این معبربه شمارمی رود
ه           هستندعالوه برمحاسـن بیشمارشـان داراي معـایبی نیزمـی باشـندکه ازآن جملـه مـی تـوان ـب

 :مواردزیراشاره نمود

 وجودتنوع درکفسازي 

 نبودن مقررات ومحل مناسب جهت نسب تبلیغات 

 حضوروسایل نقلیه ساکنین ومراجعه کنندگان درمحدوده محورپیاده 

  طرح همچون جزییات کف واجراي نامناسب جزییات... 

 وجودکالبدهاي موجوددرمرکزمحورعاملی درجهت بسته شدن کریدوربصري 

 تنوع درشکل،جنس ورنگ تابلوهاي تبلیغاتی مغازهها 

 فراوانی نماهاي بیهویت وچندطبقه اطراف 

 حضوردرخت دراطراف محورعاملی درتنوع شکل،رنگ،ایجادسایه و... 

 نیت افرادپیادهوجودجوي آب روبازعاملی درکاهش ام 

 دفع نامناسب زباله ها 

 استفاده ازمصالح نامناسب ودرحال تخریب 

 عدم پیش بینی محل مناسب براي فعالیتهاي موقت همچون دست فروشها 

 پیش بینی نکردن محل مناسب نشستن ومبلمان شهري مناسب 

 موانع بامصالح،رنگ ومنظرنامناسب 

 الحاقات نامناسب نما 

 دفع نامناسب آبهاي سطحی 

  



  :تهران) سپهساالر( خیابان صف

 

تهران یکی دیگرازمنـاطقی اسـت کـه توسـط سـازمان      ) باغ سپهساالر( محورتاریخی خیابان صف
خیابان صف ازمحورجنوبی به خیابـان جمهـوري اسـالمی    . زیباسازي به پیاده راه تبدیل شده است

منطقه محسوب می شده  وازشمال به خیابان منوچهري منتهی می شودویکی ازخیابانهاي پرتردداین
عدم عبورومرورماشینها،شبهه ایجادمشکل براي ساکنان .که بازارفروش کفش هم به حساب می آید

اطراف این خیابانهاوکسبه رابه دنبال داشت،مسدودشـدن ایـن خیابـان وتبـدیل آن بـه پیـاده راه       
بازمیشـود؛کاري کـه   درساعتهایی ازشبانه روز،این خیابان براي شـارژمغازه ها . مشکلی راایجادنکرد

وجودساباط،سـقفهایی کـه روي کوچـه هـاي     .چندسالی است درموردبازارتهران نیزصورت می گیرد
قدیمی ساخته می شدروي کوچه مروي درتقاطع کوچه حیاط شاهی ازنظرفضایی وکالبـدي اهمیـت   
خاصی دراین کوچه داردوفضاي مکثی درمسیرکوچه به وجودآورده است تارهگـذران رادرتابسـتان   

درادامه ساباط قدیمی بخشی ازکوچه توسـط  . ازگرماي هواودرزمستان ازباران وبرف درامان نگهدارد
  .اصناف محل سرپوشیده است که ازکیفیت مطلوبی برخوردارنیست ونیازبه دوباره سازي دارد

 :روش پژوهش

 مطالعـه  بـاروش  پـژوهش  درایـن  . قرارمـی گیـرد   کـاربردي  حاضردردسـتۀتحقیقات  تحقیـق 

 باپیـاده  دررابطه مختلف نظري،نظریه ها،الگوها،دستورالعملهاوتوصیه هاومعیارهاي اسنادي،مفاهیم

 تدوین اولیه وتعاریف،چارچوب ازمفاهیم قرارگرفتندوبا استفاده موردبررسی شهري درمحیط مداري

 جمع پرسشنامه و مصاحبه بااستفاده موردمطالعه پیمایش،اطالعات محدوده روش وبه شد،درادامه

 بنـدي  واولویـت  محورموردبررسـی  مـداري  پیـاده  قابلیـت  بعـدباتحلیل  درمرحله ..آوري گردید

 راهکارهـایی بـراي   ارائه به درمحدوده رضایتمندي و میانگین قبل مراحل نتایج به معیارهاباتوجه

  .پرداخته شد فعلی بهبودوضعیت
  

 عوامل موثر در حیات شبانه شهري خیابان هزار و یک شب

می توان دسته بندي کلی براي تحلیل کیفیت زندگی شبانه را، به ابعاد مـاهوي و رویـه اي تقسـیم    
امـا بعـد   . ابعاد ماهوي به ماهیت پدیده هایی که طراحان شهري با آن روبرو هستند می پردازد. کرد

ـ  . رویه بیشتر به فرایند طراحی وابسته است و عوامل مختلفی را در بـر مـی گیـرد    ه اي در بعـد روی



 پـژوهش  در ایـن . بیشتر به بحث هاي اجتماعی و اقتصادي تاثیر گذار در این روند پرداخته می شود
 .مجال پرداختن به بعد رویه اي وجود نداشته و تنها به بعد ماهوي می پردازیم

در بعد ماهوي می توان عوامل موثر را طبق پنج الیه ي مورد نظر در پـروژه هـاي طراحـی شـهري     
 :بررسی کرد

 کاربري و فعالیت -

 منظر شهري -

 حرکت و دسترسی -

  استخوانبندي عرصه همگانی -

  

  فرم کالبدي

از آنجا که طبق مطالعات نظري بیشتر موارد اشاره شده در حوزه سه نظام کاربري و فعالیـت، منظـر   
گرچـه  . شهري و حرکت و دسترسی قرار می گیرند در این پژوهش به این بخش ها پرداخته می شود

 .نمی توان این نظام ها را به طور کلی از یکدیگر جدا کرد و آنها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند

عالوه بر عوامل ذکر شده کیفیت عرصه همگانی و مبلمان شهري نیز از عوامل مهم و تـاثیر گـذار در   
این پژوهش بدان  حضور مردم در ساعات شبانه هستند؛ ولی بررسی آنها مجالی دیگر می طلبد و در

  .نمی پردازیم

 

 :کاربري و فعالیت

ان و فعالیـت    مهمترین عامل موثر در زندگی و حیات شبانه شهري کاربري هاي موجود در یک خیاـب
آنچه متضمن حضور شهروندان و زندگی دائمـی اسـت ایمنـی در    . هایی ست که در آن رخ می دهد

یکـی دیگـر از عوامـل    . شـود  هـا مـی   راه یادهتنوع و نفوذپذیري فضا منجر به سرزندگی پ. فضاست
هاي متنـوع بایـد    کاربري.راه است هاي متنوع و متناسب با هر سکانس پیاده سرزندگی ایجاد کاربري

این نحوه استقرار به علت تفاوت زمانی و پراکندگی مناسب کاربري هـا  . در طول مسیر استقرار یابند
هـاي   ان ممکن فعال نگاه داشته و از استقرار کـاربري به لحاظ نوع خدمات، مسیر را در بیشترین زم

توسـعه مبتنـی بـر اخـتالط کـاربري،      . شوند جلوگیري مـی کنـد   زماندار که چراغ آنها خاموش می
آفریند که مردم را به زندگی، کار، بازي و خرید در یـک مکـان قـادر     هاي شهري فعالی را می محیط

 .تواند سرزندگی دائمی به مسیر بدهد ساعته فعال می 24همچنین استقرار کاربري دائمی . سازد می



اسـتقرار  . در اینجا بسیار اهمیت دارد) ضمیمه یا مکمل(بحث در خصوص کاربري هاي اولیه و ثانویه 
به  باید می توان گفت. هاي ثانویه مکمل ضروري است و استقرار کاربري ماندگاريکاربري اولیه براي 

 ایجـاد شـود تـا بتوانـد    عنوان مهمترین عنصر خیابان هزار و یک شب، در نقش یک کاربري اولیـه  
ساعته بودن این کـاربري،   24به دلیل . کشاندبجمعیت بسیاري را در طول شبانه روز به سوي خود 

خیابان  از این رو بایستی در استقرار کاربري هاي ثانویه و مکمل این. این اهمیت دو چندان می شود
دگاري مـردم در ایـن    . دقت الزم را در نظر گرفت کاربري هاي خدماتی تجاري و پذیرایی باعث ماـن

ایی ایجـاد کنـد    نوع فعالیت می.خیابان می شوند و کیفیت حضور مردم را افزایش دهند . تواند خواـن
. کنـد  به عنوان مهمترین عامل در ایجاد خوانایی ایـن خیابـان عمـل مـی     مکان هاي تجاريوجود 

، پاساژهاي موجود و ساختمان هزار ویک شبهمچنین دیگر کاربري هاي با اهمیت این خیابان مانند 
  توجه به ویژگـی .در سکانس هایی از خیابان نقش خود را در خوانایی و جهت یابی بازي می کنند... 

ـ  سیل جمعیتی که . کاربري و اندازه فضاي مورد نیاز الزامی است در سـاعات  ان قرار است ایـن خیاب
به  داشت توجه یدهمچنین با. کشاند فضاي زیادي را براي این افراد نیاز داردبمختلف به سوي خود 

ه  . باعث تشویق عابر پیاده می شونددر این خیابان،  کهتنوع کاربري هاي  بنابراین بایستی با توجه ـب
ین راستا ضرورت پیـاده راه  در ا. ظرفیت این کاربري ها براي فضاي مورد نیازشان تصمیم گیري کرد

. کردن این خیابان جهت سهولت رفت و آمد و استفاده هر چه بهتر کاربري هاي موجود آشکار است
هاي خالی مناسب در جهت رفع چنـین مشـکالتی    همچنین در خیابان هزار و یک شب تأمین زمین

. بـور و مـرور اسـت   به عبارتی فضایی نفس گیر براي جمعیتی که در حال ع. پیش بینی نشده است
موجود است، ولی به دلیل عـدم ارتبـاط مناسـب آن بـا      کوثراگرچه در ابتداي خیابان میدان بزرگ 

، این فضا نیز به خوبی عمل نمـی  حاشیه بودنبه دلیل ) از لحاظ نفوذپذیري بصري و حرکتی( خیابان
   .کند

  

  :تجزیه و تحلیل پژوهش

انتخاب محدوده هـاي   اول مرحله :گرفت زیرصورت درچهارمرحله به شرح تحقیق این به طور کلی
مورد مطالعه براساس معیارهاي مورد نظر،مرحله دوم بررسی کتب،متون و استفاده از شبکه جهـانی  
اطالع رسانی،بررسی اسناد و مطالعات مرتبط با موضوع تحقق،مرحله سوم تحلیل وضع موجـود کـه   

و بررسـی وضـعیت کالبـدي ،زیسـت     شامل بررسی ویژگـی هـاي کلـی محـدوده مـورد مطالعـه       
محیطی،دسترسی آنهاست و مشاهدات به صورت یادداشت و عکسبرداري ثبـت شـد و در مرحلـه    



 راهکارهـایی بـراي   ارائـه  چهارم نتایج حاصل از مراحل قبلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وبه

  .پرداخته شد فعلی بهبودوضعیت
  

  (swot)تحلیلی ،  _توصیفی : تجزیه تحلیل پروژه 

  .تنها نمونه اي از انها اورده شده)swot(به دلیل باال بودن حجم جداول
  

  نگارندگان:ماخذ،swotتجزیه وتحلیل بااستفاده از :2جدول

  

  

  

Swot 
 تهدید فرصت  ضعف قوت

  و عدم تاثیرگذاري ساخت  -
سازهاي محدوده طراحی بر 

  منظر شهري 
 

بی توجهی به ابنیه داراي  -
  هویت و ناهماهنگی بصري

  ساخت و سازهاي فاقد
 الگوي منظر شهري 

 
 

  ارتقاء کیفیت زیباشناختی با انتقال
 هاي مزاحم به خارج محدوده کاربري

  امکان طراحی آزادانه و بدون
 معارض

  وجود مجموعه اي از عناصر
ارزشمند به لحاظ بصري و حفظ 

  هویت

  عدم وجود  نمادها و فضاهاي
 خاطره انگیز 

 

 تهدید فرصت ضعف قوت

شیب بسیار مالیم و مناسب براي  -
  پیاده روي تمام جهات

  وجود معابر اصلی در اطراف محدوده   -
وجود فضاهاي کهنه و مخروبه قابل  -

  .تبدیل به پارکینگ
 وجود تنوع فضایی در محدوده طراحی-

عدم وجود مسیرهاي پیاده  -
  .در محدوده

 

وجود کاربري هاي درشت دانه  -
در و جاذب جمعیت فراوان 

  .حاشیه منطقه
هاي تاکسیرانی در   وجود پایانه -

حاشیه منطقه از جمله پایانه 
  تاکسیرانی 

  
امکان ایجادشبکه پیوسته پیاده -

 درطراحی

 

  
  
تمرکز کاربري  -

  .هاي جاذب
 



  :نقشه هاي وضع موجود

  

  

 

  
  

  
  

  گاننگارند:ماخذ)خیابان هزارویک شب کرمان(کاربري هاي شاخص محور: 1نقشه

  

  

  
  نگارندگان:ماخذ1:2000مقیاس )خیابان هزارویکشب کرمان(کیفیت پیاده رو:2نقشه 

  

  نگارندگان:،ماخذ1:2000مقیاس)خیابان هزارویک شب کرمان (کیفیت روشنایی:3نقشه 

  



  
  نگارندگان:ماخذ1:2000مقیاس )خیابان هزارویکشب کرمان(کاربري اراضی پیشنهادي:4نقشه 

  

در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي از اختالط کاربري هاي مختلفی براي فعال و زنـده نگـه داشـتن    
از جمله کاربري هاي مـورد اسـتفاده در ایـن خیابـان     . خیابان هزار و یک شب استفاده شده  است

و یـک   میتوان به کافه ها ، رستوران ها ، مراکز خرید شبانه ، مراکز امنیتی انتظـامی ، بانـک ، اداري  
ورزشی اشاره کرد که در طرح پیشـنهادي خـود از انهـا     –تفریحی  –اداري  –مجتمع بزرگ تجاري 

  .استفاده شده است 

 

 

 

 

 

  



  :نتیجه گیري

گرچه زندگی در شهر کهن براي انسان امروز امري غیرقابل پذیرش و غیرممکن به نظر می آید،اما از 
ج شـهر نشـینان شـده       دست رفتن ویژگی هاي مثبت شهرهاي روزگاران د ور،ناخودآگـاه مایـه رـن

پیاده مداري یکی از خصیصه هاي است که فقدان آن در شـهرهاي مـدرن و ماشـینی امـروز     .است
  .احساس می شود و لزوم احیاي شرایط مناسب براي پیاده روي در شهرها الزامی است

داوم ، ایمنی و امنیت ، ت.براي نیل به چنین هدفی ، تدوین و رعایت اصول و ضوابط خاصی الزم است
راحتی ، آسودگی ، رغبت ، رفاه اجتماعی و افزایش رونق اجتماعی از جمله اصولی هستند که بایـد  

  .در طراحی شهري پیاده مدار مد نظر قرار گیرند
یـک فضـاي   .براي ارتقاي کیفیت پیاده مداري در محیط شهري ، نیازمند سلسله فضاهاي باز هستیم

ی تواند پاسخ گوي نیاز شهروندان باشد ، بلکه شـبکه اي منسـجم از فضـاهاي    عمومی به تنهایی نم
پیاده به دور از ترافیک و آلودگی ناشی از اتومبیل را می طلبد که توسط کـاربري هـا ، تسـهیالت و    

  .مبلمان متناسب پشتیبانی شود
مـی توانـد تـا     خیابان هزار و یک شب کرمان با رعایت همین نکات در قالب طرح جامع عابر پیـاده 

  .حدود زیادي پیاده مداري را به محیط شهر باز گرداند
تعادل پایدار میان عابران و استفاده کنندگان از وسایل نقلیه موتوري در فضاي شهري می توانـد در  

  .بهبود وضعیت کنونی شهرهاي ایران به کار آید
  

 نگارندگان:ماخذ،اهداف و راهبردهاي نتیجه شده  :2جدول

  شاخص هاي پیشنهادي       تعریف  معیار

  
  

  امنیت

  
  ایمن و سالمت به مقصد رسیدن

  افزایش کیفیت محیط فیزیکی
  فرصت عبور از خیابان با ایمنی و کمترین ریسک

  عبور و مرور

  ساختار پیاده رو

  روشنایی

  میزان جرم و جنایت

   
  

  دلپذیري،
  جذابیت،
  مطبوعیت

  هویت بخشی به محیط فیزیکی
  اولویت به جابجائی و حرکت عابر پیاده

  تهیه استانداردهایی جهت حرکت عابر پیاده
  پیادهبرنامه ریزي در جهت ترویج امنیت ، خشنودي و رضایت مندي عابر 

  ...خلق محیطی جذاب ، با قراردادن نیمکت ، کیوسک هاي اطالع رسانی و
  

  مبلمان خیابان

  اقلیم و آب و هوا

  توپوگرافی

  موانع فیزیکی

  زیر ساخت هاي عابرپیاده



انتخاب 
نوع 
انتخا/سفر

ب نوع 
حمل و 

  نقل

امکانات ، هزینه ، زمان انتخاب هدف و طریقه سفر به مقصد با در نظر گرفتن  -
  موجود ، انتخاب وسیله نقلیه عمومی یا خصوصی ، دوچرخه یا پیاده روي

انتخاب یک شیوه سالم و ارزان حمل و نقل جهت پوشش دادن فاصله هاي  -
  ...کوتاه براي رفتن به خرید، پارك ، مدرسه و

  )وسیله سفر(امکانات

  هزینه

  زمان

  
دسترسی

/  
  جابجائی

دسترسی راحت و مناسب براي همه استفاده کنندگان از هر مبدا به مقصد در 
  تمام مسیرهاي عبور و مرور عابر پیاده

  خوانایی کافی دسترسی ها
  امکانات جابجائی مطمئن مردم براي رسیدن به خدمات مورد نیاز

  )حرکت(جابجائی

  جایگزین هاي جابجائی

  کاربري

  
  

  /آموزش
سالمت 
  عمومی

  کاهش استفاده از وسائل نقلیه موتوري خصوصی
  افزایش سالمت عمومی به واسطه آموزش

  تشویق مردم به پیاده روي و دوچرخه سواري
کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف انرژي هاي  فسیلی با تشویق مردم به 

  پیاده روي وافزایش سالمت عمومی

  آموزش ایمنی عابر پیاده

  خط کشی عابر پیاده

  تشویق مردم به پیاده روي

  نظافت پیاده راه ها

  میزان کاهش آلودگی

میزان کاهش مصرف 
  سوختهاي فسیلی

  پیوستگی مسیرهاي پیاده از مبدا به مقصد  پیوستگی
پیوستگی مسیرهاي پیاده در فاصله هاي کوتاه و آن فضاهائی که وسائل نقلیه 

  .عمومی امکان عبور از آن ها را ندارند
  

میزان پیوستگی 
مسیرهاي عابرپیاده از 

  مبدا به مقصد

  
ارتباط 

بین 
کاربري ، 

حمل 
ونقل و 

  عابر پیاده

ایجاد کار بریهاي مختلف جهت دسترسی به مشاغل ، خدمات ، خانه و نیز ار 
  تباط با حمل و نقل

  توسعه کار بریهاي مختلف جهت تشویق مردم به پیاده روي در فواصل کوتاه
بریهاي مختلف و نزدیک به استانداردهایی براي استفاده از امکانات توسعه کار 

  براي عابرین پیاده به شرط وجود دیگر امکانات براي مطبوعیت در محیط

  تراکم کاربري مختلط

میزان مطلوبیت محیطی از 
  نظر تنوع کاربري

  
دسترسی 

به 
ایستگاه 

هاي عبور 
  و مرور

  اهمیت ایستگاههاي عبور و مرور براي تولید سفر پیاده 
  ایجاد ارتباط مناسب بین همسایگی ها با هدف افزایش راحتی و کیفیت محیط

  کاهش استفاده از ماشین هاي شخصی
ایمنی و دسترسی مناب براي عابر پیاده جهت رسیدن به ایستگاه هاي عبور و 

  مرور

سطح دسترسی به 
  ایستگاه ها

  دسترسینوع 

  فاصله به ایستگاه ها
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