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  چکیده
 یاست که ارتباط یرو ادهیپ ژهیبه و یکیزیف تیبر فعال رگذاریتاث یمولفه ها یابیو ارز یژوهش بررسپ نیا یهدف اصل

و مشکالت برآمده از آن در جوامع  نیشهر نش تیجمع شیمصنوع دارد. امروزه با توجه به افزا طیمح یمتقابل با  طراح

 نیب یارتباط منطق کی میاست که عالوه بر ترسبر آن داشته  ار  یشهر یو طراح یزیمتخصصان حرفه برنامه ر ،یشهر

بپردازند. شواهد  نهیزم نیدر ا یجامع و منطق یبه ارائه راه حل ها ،یسالمت عموم تیمصنوع، رفتار انسان و وضع طیمح

 ستمیو س نیمز یکاربر یالگوها ،یشهر یطراح یها یژگیاز و یدارند که مجموعه ا دیاستدالل تاک نیبر ا شتریموجود ب

در  یاز کم تحرک یمشکالت ناش نکهیرغم ا ی. علنمودفعال و سالم کمک خواهند  یها طیمح جادیحمل و نقل به ا یها

صورت نگرفته است. عالوه بر  یخاص قاتیتحق رانیدر ا نهیزم نیندارد در ا یغرب یاز کشور ها یدست کم رانیکشور ا

خواهد داشت  یدر پ زیرا ن یادیسالمت روان شناختی ز ،یاجتماع امالتدر خالل تع یعموم یدر فضاها یرو ادهیپ ،نیا

 نیباشد. نوع ا یم یریچشمگ تیاهم یدارا زیجامعه ن تیو هو یکمک به انسجام اجتماع لیکه در نوبه خود به دل

 نیاز ا صلحا جیباشد. نتا یم یمطالعات کتابخانه ا یداده ها بر مبنا یبوده و روش جمع آور یلیتحل یفیتوص قیتحق

 تیدهنده فعال جیسالم، فعال و ترو یها طیمح یو بازساز یو هدفدار در جهت طراح یاقدامات ضرور یوهش به برخپژ

 پردازد. یم یرانیا یکالن شهر ها یبرا ژهیبه و  یکیزیف یها

 

 .الگوهای طراحی شهری پیاده روی، فعالیت فیزیکی، محیط مصنوع، کلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
 در ارتباط شهری محیط شرایط با مالحظه ای قابل طور به سالمت بشری که آگاه است موضوع این بر رنمد جامعه امروزه

بر همین موضوع اشاره  نیز است آورده خود اساسنامه مقدمه در که مقوله سالمتی از جهانی بهداشت سازمان تعریف . [1]است

 می باشد "معلولیت و نداشتن بیماری و روانی تماعی، جسمی،اج رفاه کامل وضعیت" عبارت از دارد و بیان می کند که سالمت

[2]. 

مرگ و 1.1(، کم تحرکی و فعالیت های فیزیکی ناکافی در جهان ساالنه عامل WHOبر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی )

مثبتی بر میزان  میرها عنوان شده است. این در حالی است که حتی افزایش ناچیز در میزان فعالیت های فیزیکی، با تاثیر

چاقی، خطر ابتال به بیماری های مزمن خاص و همچنین نرخ مرگ و میر همراه خواهد بود. با توجه به افزایش فاجعه بار مرض 

از جمله بیماری های مزمن )بیماری های قلبی و عروقی، فشار خون باال، سرطان، دیابت و  ،چاقی و پیامدهای ناشی از آن

و  د درون ریز، اختالالت متابولیکی، مشکالت تضعیف کننده سالمتی )آرتروز و بیماری های تنفسی(بیماری کیسه صفرا(، غد

جهت مقابله با این  در جویی چاره به را محققان و مشکالت روانی، مطالعات متعددی در نقاط مختلف جهان انجام شده است

 . [3] مسائل فراخوانده است

 سالمت و فعالیت فیزیکی -2
لذا ، تاثیر می پذیرد فیزیکی هایت فعالی و تغذیه متغیر دو از عامل دیگریهر از بیش فیزیکی افراد سالمت ه اینکهبا توجه ب

 غیر و میر مرگ کاهشروانی و همچنین  و جسمی مشکالت از بسیاری نقش مهمی در مقابله با منظم فیزیکی های فعالیت

از جنگ جهانی دوم تحقیقات گوناگونی در زمینه ارتقای سالمت  . در دوران پسدندار عروقی قلبی های بیماریو  طبیعی

عمومی و با تاکید ویژه بر توانمند سازی و باز آفرینی فعالیت های فیزیکی در جهت ارتقای سالمت همگانی انجام شدند. 

سط تاکید دارند، دقیقه فعالیت های فیزیکی منظم با شدت متو 33بر انجام روزانه حداقل  مقامات سازمان بهداشت جهانی

 زودرس مرگ و مزمن های بیماری کاهش منظم چیزی فراتر از فیزیکی های انجام فعالیت مزایایچراکه اعتقاد بر این است که 

سنین،  تمام در زندگی کیفیت افزایش و در سنین باالتر افراد عملکردی استقالل حفظ به خواهد بود، این فعالیت ها همچنین

 در ویژه استخوانی به توده عضالنی و قدرت مفاصل، حفظ صحیح فیزیکی منظم عالوه بر عملکرد الیتفع. کمک خواهند نمود

 ایجاد در مهمی نقش میشوند، همچنین استخوان پوکی روند در تاخیر و پیشگیری به منجر سالی، میان و نوجوانی سنین طول

 .[4]دارند  روانی افراد سالمت حفظ و

المت و کیفیت زندگی افراد حفظ استقالل باالی آنان در فعالیت های فیزیکی و روان شناختی و مهمترین مسئله در ارتقای س

روشن است که با افزایش طول عمر افراد، اهمیت فعالیت های فیزیکی نیز با توجه  .ادامه روند زندگی به صورت فعال می باشد

 غیر و فعال غیر زنان بررسی های انجام شده بر روی مثال، برای .به ارتقای کیفیت زندگی، بیشتر خود را نشان می دهد

بوده است، این در حالیست که  سال 12.1 سالگی 56 سن در سیگاری نشان می دهند که امید به زندگی در این دسته افراد

 نهایتا، .[6]می باشد  درصد 4..1 رقمی در حدود در میان زنانی در همین محدوده سنی و با فعالیت بیشتر، زندگی به امید

 کاهش را کهنسالی در افسردگی دیگر، های فعالیت سایر یا و روی پیاده منظم با شدت متوسط همچون فیزیکی فعالیت های

 .می شود افراد در سنین باالتر زندگی کیفیت باعث ارتقای و داده

در این زمینه در ایران  علی رغم اینکه مشکالت ناشی از کم تحرکی در کشور ایران دست کمی از کشور های غربی ندارد

 روان سالمت اجتماعی، تعامالت خالل در عمومی فضاهای در روی پیاده این بر عالوهتحقیقات خاصی صورت نگرفته است. 

اهمیت  دارای نیز جامعه هویت و اجتماعی انسجام به کمک دلیل به خود نوبه در پی خواهد داشت که در نیز را زیادی شناختی

امروزه با توجه به گسترش فرایند شهر نشینی در کالن شهر های ایرانی و عدم توجه به خلق جوامع پیاده باشد.  می چشمگیری
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مدار به ویژه برای شهر های ایرانی ضرورت پژوهش و مطالعات کاملی در این حوزه جهت ارتقای سالمت عمومی جامعه طلبیده 

ویژه ه ار محیط مصنوع بر فعالیت فیزیکی و بذلفه های تاثیرگمی شود. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی و کنکاش مو

 .می باشدپیاده روی 

 ارتباط بین فرم طراحی محیط و فعالیت فیزیکی  -3
شیوه طراحی محیط بر مردمی که در آن زندگی و فعالیت می کنند، تاثیر بسزایی خواهد گذاشت. فرم غالب طراحی محیط 

ممکن ساختن فعالیت هایی همچون پیاده روی و کاهش سطوح کلی فعالیت های فیزیکی، با عالوه بر مشکل نمودن و گاها غیر 

 قابل و معمولترین از یکی فیزیکی تحرکی خلق محیط های خودرو محور، به تغییر الگوهای زندگی افراد نیز دامن زده است. کم

 مزمن و های بیماری شروع زودرس، میر و گمر نظر از که شیوع گسترده آن است رفتاری الگوهای نامناسب ترین پیشگیری

 عموم تبدیل شده است. میان در سالمتی فقر کننده تعیین املوبه یکی از اصلی ترین ع زندگی، کیفیت ضعف

به عنوان یک موضوع مورد بحث مطرح نبوده  2332بررسی ارتباط بین فرم طراحی محیط و فعالیت فیزیکی تا پیش از سال 

پیشگیری های "ات انجام گرفته در این زمینه به سال همین یعنی زمان چاپ مقاله ای در مجله آمریکایی است، از اولین تحقیق

باز می گردد که پس از آن مباحثی تحت عنوان برنامه ریزی و سالمت انسانی در کنفرانس برنامه ریزان آمریکایی  "پزشکی

مقاله در زمینه فعالیت های فیزیکی و محیط مصنوع منتشر  233بیش از  2331شکل گرفتند. این روند موجب شد که تا سال 

ارتباط بین محیط مصنوع و رفتار انسان در زمینه برنامه ریزی شهری و به ویژه در حوزه طراحی بنابراین امروزه  . [5]شود

 شهری و برنامه ریزی حمل و نقل، مورد توجه خاصی قرار گرفته است.

حدود زیادی تحت تاثیر شرایط فردی قرار دارند، اما شیوه طراحی و ساخت محیط نیز اگرچه سطوح فعالیت های فیزیکی تا 

با توجه به ارتباط بالقوه رفتار انسان و طراحی محیط،  .یکی از اصلی ترین متغیرهای تاثیر گذار بر این فعالیت ها می باشد

 مهم محیط، بهداشت همچنین و انسان بر آن یعوارض جانب برای اندازها چشم اصالح و انسان سکونت الگوهای و روش تفهیم

 .[1] رود می شمار به

 .ایفا می کندتسهیل و یا محدود نمودن فعالیت های فیزیکی  در مهمی مصنوع نقش پژوهشگران معتقدند که طراحی محیط

میزان سهولت،  پیاده روی در درجه اول در خیابان های محلی و محیط های با امکانات و تسهیالت عمومی که شخصیت آنها

 .[1] امکان انجام دارند ،امنیت، راحتی و جذابیتشان را به عنون محیط های قابل پیاده روی مطرح نماید

برنامه ریزان شهری در تعریف محیط مصنوع از مجموعه ای از عبارات و محیط مصنوع دارای مفهومی چند بعدی است. 

و اصطالحات اغلب مشابه به نظر می رسند، اما تفاوت های چشمگیری با  استفاده می کنند، که اگر چه این عبارات اصطالحات

 .[.] یکدیگر دارند

و عناصر فیزیکی  طراحی شهرها مشخصات عملکردی، فیزیکی و زیبایی شناسی محیط مصنوع،معموال به  "طراحی شهری"

 و ظاهر فضاهای عمومی سر و کار دارد. موجود در آن از جمله چیدمان عناصر و سیمای شهر اشاره داشته و عموما با عملکرد

به طور معمول به توزیع عملکردها در سراسر فضا، از جمله مکان گزینی و تراکم فعالیت های مختلف،  "کاربری زمین"

کجایی مکان هایی که در آن فعالیتها به دسته های نسبتا بزرگتری همچون مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و دیگر فعالیت ها 

 می شوند، اشاره دارد. تقسیم

به زیرساخت های فیزیکی جاده ها، پیاده روها، مسیرهای دوچرخه سواری، راه آهن، پل ها و غیره و  "سیستم حمل و نقل"

 .همچنین به سطح خدمات ارائه شده تحت عنوان سطح ترافیک، فراوانی اتوبوس و مانند آن ها اتالق می گردد

زیر ساخت های شهری و زمین، سیستم های حمل و نقل، الگوهای فعالیت انسانی،  طراحی شهری، کاربری "محیط مصنوع"

مختلفی در محیط فیزیکی را نیز شامل می شود، که به طرق  حتی خطوط انتقال برق هوایی و زیرزمینی و اماکن دفن زباله

یابان های مرکز شهر در بازه زمانی دائما در حال تغییر می باشد؛ این تغییرات برخی سریع )همچون کاهش عبور و مرور در خ

 .[1] ظهر تا نیمه شب( و برخی آهسته )همچون زوال نمای بیرونی ساختمان در طول چند دهه و یا بیشتر( می باشند
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 طراحی محیط و نقش آن در ترویج فعالیت های فیزیکی )پژوهش های انجام شده(-9
وی در محیط های دوستدار عابرین پیاده، با توجه به نگرش و پژوهش های موجود نشان می دهند که سطوح انجام پیاده ر

شرایط ساکنان، تاثیرات متفاوتی بر جای خواهد گذاشت که نمیتوان از تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی چشم پوشی نمود. 

ت. بنابراین، افزایش چراکه این عوامل نقش مهمی در نگرش افراد نسبت به انجام فعالیت ها و به ویژه پیاده روی خواهند گذاش

آموزش و آگاهی عمومی با تاکید بر مزایای پیاده روی و فعالیت های فیزیکی باید در کنار برنامه ریزی و طراحی در مقیاس 

 .[13] عابرین پیاده برای تغییر رویه افراد به عنوان امری مهم قلمداد شود

تصل،کوچکتر نمودن بلوک های خیابانی و تسهیل دستیابی به عالوه بر موارد فوق، اعمال سایر اقدامات همچون شبکه های م

پیاده روی نیز موجب افزایش میزان سطوح فعالیتهای فیزیکی در میان بزرگساالن شده است. در میان کودکان  .پیاده رو ها

رچه رفتن به جهت رفتن به مدرسه به عنوان معمول ترین فرصت جهت انجام فعالیت های فیزیکی تفریحی مطرح شده است. اگ

مدرسه به صورت پیاده و یا با دوچرخه تا به حال به عنوان عامل کاهش شاخص توده بدنی عنوان نشده است، با این حال نقش 

در کنار موارد عنوان شده، مالحظات زیبایی شناسی  .مهمی در ترویج سطوح فعالیت های فیزیکی در کودکان داشته است

عقب نشینی ساختمان ها نیز با تاثیرگذاری بر جذابیت و یا مردم گریزی محیط، در روند سایت ازجمله طراحی، جهت گیری و 

 .[11] تصمیم گیری افراد برای انتخاب حالت سفر نیز نقش تعیین کننده ای دارند

ن، محیط با توجه به یکی از مطالعات اخیر انجام شده، یکی از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر فعالیت های فیزیکی ساکنا

 .[12] اطراف )همسایگی محل سکونت( آن ها می باشد

یکی از این پژوهش ها که به بررسی متغییرهای محیطی همچون کیفیت پیاده روها، حجم ترافیک، عوارض طبیعی، 

ی نورپردازی معابر، مناظر جذاب، حضور فعالیت ها و حجم جمعیت حاضر پرداخته است، عامل اصلی نبود فعالیت های فیزیک

 .[13] در محیط را فقدان یک مکان امن جهت فعالیت های فیزیکی عنوان نموده است

تحقیقات انجام شده توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها و سایر محققان نیز از مهمترین دالیل کم تحرکی و بی 

 .ب و ترس از نبود امنیت عنوان نموده اندتحرکی فیزیکی را نبود تسهیالت و ساختارهای )همچون پیاده رو ها و پارک ها( مناس

این مرکز به طور کلی گزارش نموده است که درک سطوح باالتری از ایمنی در همسایگی ها با سطوح باالتر فعالیت ها نیز 

همراه می باشد، بنابراین افراد در محیط هایی که دسترسی به پارک ها، مسیرهای پیاده و مسیرهای دوچرخه با سهولت و 

 .[14] نیت بیشتر تعریف شده باشد، تمایل بیشتری به شرکت در فعالیت های فیزیکی را خواهند داشتام

در روند ارتقای فعالیت های فیزیکی در محیط مصنوع، یک رویکرد کلی در جهت ارائه استراتژی های گوناگونی همچون 

 .یط اجتماعی مثبت مورد نیاز خواهد بودآموزش عمومی، تغییر ساخت محیط مصنوع و استراتژی هایی در جهت خلق مح

، یشود، توجه به ابعاد اجتماع یعوامل موجب م ریاز سا شیرا ب یسالم شهروند یو زندگ یشهر اتیح یکنون یآنچه در شهرها

  .[16] است یشهر یآن حضور افراد در فضاها جهیفضا و درنت افتیدرک و در یبرا یطیمح یها تیفیها و ک تیوجود قابل

شناسایی و سنجش کیفیات طراحی شهری مرتبط با پیاده مداری  "اوینگ و همکاران در یک پژوهش انجام شده تحت عنوان 

 .[15] ویژگی های ادراکی که بر رفتار پیاده روی تاثیر می گذارند را در چارچوب مفهومی زیر نشان داده اند "محیط
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 .[11] مداری محیط . چارچوب مفهومی پیاده1شماره شکل 

 

گریز اغلب آن دسته از فضاهایی می باشند  مردم فضاهای دهند که می نشان شهری طراحی رابطه با در تحقیقات انجام شده

نموده  بینی پیش عبوری راه و در روند طراحی، مسیر را تنها به عنوان یک بودهایزوله  کالبدهای و باال سرعت که ترویج دهنده

 می ارائه که کیفیت هایی با گرا مردم فضاهای تأکید می نمایند. حضور و اجتماع مکث، بر گرا مردم فضاهای هک صورتی در اند،

 بر تأکید دهند، به بسترهای مناسبی برای فعالیت های اختیاری تبدیل می شوند. در فرآیند مردم گرا نمودن فضای شهری،

 فرصت عدم و سرعت، نبود ایمنی عابرین با همراستا سواره حرکت اکهچر نماید، می بازی را مهمی نقش افراد، در روی پیاده

 .[11]افراد در اجتماع را با مشکل روبرو خواهد ساخت سایر و محیط با ارتباط برقراری و محیط مصنوع بوده درک برای کافی

یت فیزیکی نبوده است. بخش مهمی از زندگی را مشارکت در فعالیت هایی تشکیل می دهد که هدف اصلی آن انجام یک فعال

شناخته شده اند( نقش مهمی در تعادل انرژی و توان  "فعالیت های تفریحی"این فعالیت های تصادفی ) که اغلب تحت عنوان 

  .[.1] بدنی افراد دارند که می توان سطوح انجام آن ها را از طریق طراحی بهینه همسایگی ها ارتقا بخشید

ای فیزیکی، حجم اطالعات بصری محیطی، کیفیت پیاده روها، مبلمان و تسهیالت خیابانی، تنوع عموما عوامل موثر بر فعالیت ه

 .[11] افراد و فعالیت ها در محیط عنوان شده است

ترویج تراکم باالتر و اختالط کاربری ها، دو استراتژی اعمال شده درالگوی ساخت جوامع جدید می در کنار موارد یاد شده، 

قدامات و پیرو آنها همجواری کاربری های مختلف از جمله مسکونی، تفریحی و خرده فروشی، عالوه بر کاهش باشند، که این ا

وابستگی به خودرو، افراد را به انجام پیاده روی چه به عنوان تفریحی و چه به عنوان یک ابزار حمل و نقل جهت انجام امور 

 .[23] روزانه تشویق می کنند

 ویژگی های فیزیکی

 راه پیاده عرض •

 حجم ترافیک  •

 ارتفاع ساختمان ها •

 جمعیت حاضر •
عکس العمل های 

 فردی
 حس امنیت •

 حس راحتی •

 دلبستگی •

•  

رفتار پیاده  پیاده مداری

 روی

 کیفیت های طراحی

 شهری
 تصور پذیری •

 خوانایی •

 محصوریت •

مقیاس  •

 انسانی

 شفافیت •

 پیوستگی •

 پیچیدگی •

 ارتباط •
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 .[22] اتومبیل به وابسته های حومه و محور پیاده محالت مقایسه لیدن، آزمون .1 شماره جدول

 

 2331ایرلند، ، همسایگی های پیاده محور با کاربری مختلط در مقابل حومه های وابسته به خودرو

 

 قابلیت پیاده روی در همسایگی

همسایگی پیاده محور 

 با کاربری های مختلط

همسایگی های حومه ای 

 بیلوابسته به اتوم

1.36 4.12 

 2.31 2.14 برقراری ارتباط/تعلق اجتماعی 

 2.22 2.51 آشنایی با همسایگان

 2.31 2.32 شاخص اعتماد

 3.11 3.61 قابلیت پیاده روی تا رفتن به محل کار
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 گیرینتیجه -5
عابرین زها و حقوق طبیعی نیا ،حرکتو سکونتگاه های شهری،  معابر، حرکت سواره بر فضاها تسلطبا ، در شهرسازی معاصر

قرار گرفته است، نقش عابرین پیاده و فضاهای پیاده محور در فضاهای ریزان و طراحان شهری  کمتر مورد توجه برنامه پیاده

شهری کمرنگ شده و فضاهای باز شهری و پیاده راه ها به عنوان بستر و خاستگاه محوری در تعامالت اجتماعی شهروندان، از 

  .عرصه های عمومی شهر حذف شده اند کیفیت فضایی

در کشورهای توسعه یافته برای استفاده ایمن و صحیح از وسایل نقلیه و تامین آرامش و ایمنی نسبی عابرین پیاده تمهیداتی  

اندیشیده شده است، با این حال در کشورهای در حال توسعه همچون ایران با فقدان اینچنین تمهیداتی روبرو هستیم که بر 

نفر بر اثر تصادفات جان خود را  12همین اساس آمار بدست آمده نشان می دهند که در شهرهای سراسر کشور روزانه بیش از 

مسئله عدم امنیت عابرین پیاده، فعالیت ها و حضور مردم را در فضاهای شهری با مشکل روبرو ساخته و  .از دست می دهند

  .[21] هر و افت کیفیت و سرزندگی شهرها شده استهمین امر موجب از دست رفتن مفهوم مدنیت ش

دالیل متعددی بر تمایالت و توانایی های افراد برای شرکت در فعالیت های فیزیکی در فضاهای شهری تاثیر می گذارند که از 

ود بیشتر بر تجارب و انگیزه های شخصی گرفته تا دالیل محیطی، اجتماعی و حتی اقتصادی را در بر خواهد گرفت. شواهد موج

این استدالل تاکید دارند که مجموعه ای از طراحی شهری، الگوهای کاربری زمین و سیستم های حمل و نقل که به ترویج 

پیاده روی و سایر فعالیت های فیزیکی می انجامند، به ایجاد محیط های فعال، سالم و به گونه ای که انجام فعالیت فیزیکی در 

خواهند نمود. به عبارت دیگر این محیط ها با افزایش کیفیت زندگی ساکنان، باعث بوجود آمدن آن ها جذابتر باشد، کمک 

تعامالت اجتماعی بیشتری شده و جهت داشتن یک زندگی امنتر، وابستگی به خودرو را کاهش داده و به افراد انتخاب های 

 .[22] بیشتری برای درک محیط مصنوع و گذران اوقات فراغتشان میدهند

 ها، کاربری و ها فعالیت رم غالب طراحی محیط باید به عنوان بستر فعالیت های فیزیکی عمل نموده و از طریق چیدمانف

 و تسهیالت توزیع همچنین یکدیگر و به اداری، مسکونی و تفریحی کاربری های مختلف همچون همجواری میزان تعیین

 حضور برای مکانهایی مدار، پیاده شهری فضاهایبر همین اساس،  .ببخشد شکل فیزیکی های فعالیت به باز تفریحی، فضاهای

 می حداکثر به را ی ساکنانسرزندگ کیفیت آن ها به پرداختن که هستند جمعیشان زندگی در آنان مشارکت و شهروندان

ماکن را فراهم نمود تا امنیت این ا بایست می . از مهمترین کیفیات این مکان ها، امنیت می باشد، بنابراین در درجه اولرساند

  .را خواستار شد شهری فضاهای در افراد مشارکت و حضور در ادامه امکان

 می توان اصولی را به عنوان راهنما جهت طراحی محیط های پیاده مدار با مشخصات زیر بیان نمود: بر همین اساس

ان و کاربری های زمین قابل درک و سازمان یافته محیط شهری دوستدار عابرین پیاده باید دارای پیاده روها، خیاب هماهنگی:

 د. بافت شهری موجود باشنمطابق با مقیاس و عملکرد 

شبکه عبوری عابرین پیاده عالوه بر دسترسی مناسب و یکپارچه به مکان های مبدا و مقصد مختلف، الگوی طراحی  تداوم:

  های مختلف باشد. باید مطابق با نیاز همه عابرین در اقشار، سنین و با توانایی

 حضور عابرین پیاده را ترویج می دهند.ایجاد تعادل بین حاالت حمل و نقل عمومی که  تعادل:

امنیت از ضروری ترین نیاز عابرین پیاده برای حضور در محیط می باشد. پیاده روها، گردشگاه ها و گذرگاه ها باید به  امنیت:

نسبت به ترافیک سریع وسایل نقلیه و دوچرخه سواران  غ از هرگونه تهدید و خطرفار افراد گونه ای طراحی و ساخته شوند که

 خارجی همچون سروصدای آزار دهنده و عناصر معماری را به حداقل رسانده باشد.عوامل نامطلوب خطر و  بوده

مسیرهای خود را پیدا کرده و با استفاده از محیط عابرین پیاده باید آسان باشد به گونه ای که افراد با سهولت بتوانند  :سهولت

ده روها و محل عبور عابرین تعبیه سنگفرش های امن و برجسته برای پیا حداقل زمان بتوانند مسیر را بپیمایند. عالوه بر این

 پیاده نیز مهم به شمار می رود.



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 

 . 

فضای شهری شکل می فضاهای باز همچون پالزا، حیاط و میادین و همچنین نمای ساختمان ها که به  طراحی مطلوب:

بخشند و همچنین تسهیالتی همچون مبلمان ها، بنرها، هنرهای خیابانی، کاشت درختان و فضاهای سبز و سنگفرش های 

 مکان افراد از محیط باشند. حس نگاه و مناسب به همراه عناصر تاریخی و فرهنگی باید در جهت ارتقای
 و...
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