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 طراحی پارک خطی مولفه های باززنده سازی پیاده رو های شهری با تاکید بر 
 ( )نمونه موردی : پیاده رو بلوار شهید صادقی مشهد 

 
 

 1,* مژگان قربان زاده

 هیات علمی گروه مهندسی معماری ، دانشکده هنر ، دانشگاه بجنورد ، بجنورد ، ایران . عضو-1

 

 

  خالصه

نظريه . پياده روى شهرى يكى از مهمترين فضاهاى شهرى و عرصه هاى عمومى در شهرها هستند امروزه فضاهاى        

می شهر و نيز حياتى ترين عضو آن برپياده روها به عنوان فضاى عمومى و اصلى حوزه شهرسازی و معماری منظر  پردازان
ياده روها نيز همانند بسيارى از جنبه . پ مدت مديدى است كه به عنوان تربيون عمومى شهرى مطرح شده اند وشمرند 

، تالشهاى زيادى در  . در كشورهاى گوناگون ، داراى ساختار اجتماعى و فيزيكى خاص خود هستند هاى زندگى شهرى

سطوح متفاوت برنامه ريزى شهرى براى تشويق و تسهيل حركت در پياده روها صورت مى گيرد و حمايتهاى دولتى و 

آنچنان كه بسيارى از شهرها به تدوين برنامه ها و چشم اندازهاى توسعة  . نه سهم بسزايى دارندشهرداريها در اين زمي
 معابر تاكنون . يكم همت گماشته اند شبكه هاى پياده در مقياسهاى زمانى متفاوت و به ويژه با چشم انداز قرن بيست و

 به سواره حركت از تابعی منزله به بلكه ، فضای شهری از مستقل بخشی عنوان به نه ، ايران رايج شهرسازی روال در پياده

 و طراحی ريزی برنامه ، رو اين از . است بوده مقدم برنامه ريزی انسان بر همواره اتومبيل برای برنامه ريزی و شمار رفته

 صورت ايران در كهن و مهم شهری مراكز احيای زمينه در اخير سالهای طی اقدام ارزشمندی كه جمله از ، پياده مسيرهای

در راستای تقويت اجرايی  راهكارهایارائه بهسازی پياده ور بلوار شهيد صادقی است و ،  مقاله حاضرهدف  گرفته است .

 .می باشدبه كمک دانش معماری منظر و مولفه های پارک خطی مداری  پياده

 

 نظر ، معماری م مداری تقويت پيادهپياده رو شهری ، پارک خطی ، : کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه  .1

 های برنامه ريزی در مهم ای مسأله صورت به آن، پايدار توسعه و شهرها مركزی بافتهای احيای موضوع در حال حاضر     

 از غفلت و حركت سواره نيازهای به مدرن شهرسازی حد از بيش اتكای ، گذشته دهه های طول در . است درآمده شهری

 اين در را شهری كيفيت محيط كاهش و بصری فرهنگی، اجتماعی، ارزشهای افول هك پياده فضاهای ساماندهی و حفظ

  .است ساخته مطرح مدرن مورد شهرسازی در را شهری منظر صاحبنظران سوی از زيادی انتقادات ، داشت همراه به بافتها
 شهرسازی نظام اين از لحاص اجتماعی های نامطلوب جنبه و فضايی- كالبدی كيفيات متوجه بيشتر انتقادات اين شدت

 ، مدرن شهرسازی نابسامان اوضاع برابر در شهروندان مطلوب طرح شهر  برای كه راهكارهايی از ، راستا اين در  .است بوده

 اين . اشاره نمود "پياده گستری جنبش"به  ميتوان ، شده مطرح یجهانو معماری منظر در سطح  شهرسازی عرصه در

                                                 
  مربی گروه معماری دانشکده هنر ، کارشناسی ارشد معماری منظر*
Email: mgh.l86@gmail.com 
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 رفتار و شهری زندگی كيفيت ارتقای در را تغييرات نوينی بلكه ، كرده عوض را شهری مراكز بدیكال سيمای تنها نه جنبش،

در اغلب كشورهای جهان پياده روی به عنوان يک روش حمل و نقلی مورد توجه قرار  .است آورده وجود به مردم اجتماعی
ه پياده روی و استفاده از كريدورهای عابر پياده تراكم و آلودگی هوا افراد ب، گرفته است و به منظور كاهش مصرف انرژی 

 هنوز پياده مسيرهای طراحی ، كشورها ساير در پياده گستری جنبش از دهه چندين گذشت وجود با تشويق ميشوند.

 به جز چند كالن شهر از جمله تهران مشهد و تبريز در اين جدی متاسفانه اقدامی و آيد می شمار به ما كشور در نو مبحثی

برنامه  در ، بلكه نظری مطالعات عرصه در تنها نه ، ايران كوتاه شهرسازی عمر در غفلت اين  .است نگرفته مينه صورتز
به داليلی كه در ادامه ذكر ميشود استقبال از تسهيالت پياده روی و كريدور  ، شود می ديده نيز شهری طراحی و ريزی

ن شهری با احداث مسيرهای مناسب پياده روی و يا اصالح در كريدورهای های عابر پياده كم ميباشد لذا الزم است مديرا

عابر پياده موجود به طوری كه قابل استفاده برای كليه گروهها باشد اقدام به تشويق مردم به استفاده ازكريدورهای عابر 
 . پياده در انجام سفرهای روزانه نمايد

روها به وسيله جدول و . گاهی پياده شودو برای عبور عابرين پياده ساخته می رو راهی است كه در امتداد خيابانپياده       

روها فقط يک راه هموار مناسب شوند. گاهی پيادهيا باغچه با پوشش گياهی )درخت، چمن، شمشاد( از خيابان جدا می

هنگام طراحی  شوند.يجاد میبرای قدم زدن و كامال مستقل از خيابان هستند و مثال برای تردد عابرين در يک پارک ا
تسهيالت عابرين پياده اين مطلب را بايد در نظر گرفت كه نيازهای عابرين پياده طيف گسترده ای دارد و زمانی تسهيالت 

 . مخصوص عابرين پياده موفق است كه قابليت انعطاف برای برآورده كردن نيازهای كليه گروههای عابرين را داشته باشد

دهند . برخی از افراد سالمندكودكان و نوجوانان معلوالن  ان اكثر سفرهای خود را به صورت پياده انجام میبرخی از شهروند
نيازهای اصلی و اوليه  جسمی و افرادی كه توانايی خريد اتومبيل را ندارند جزو اين گروه از شهروندان محسوب ميشوند.

راحتی محلهای مناسب ، ز جمله نياز به : مسيرهای پياده روی ايمن عابرين پياده بسيار متفاوت است و ميتوان به مواردی ا

مناظر و ، محيط تميز و جذاب دسترسی به وسايل حمل و نقل عمومی ، وجود سرپناه و محل نشستن ، برای پياده روی 

هروندان و ... با توجه های اجتماعی با ساير ش و امكان برقرار كردن ارتباط جذابيتهای بصری برای تماشا )هنگام پياده روی (
 . [1] به شرايط و خصوصيات جسمانی بسيار متنوع ميباشد

  

       

 قیتحق نهیشیپ .3

و در سالهای  یدر حوزه شهرساز شمندانياند یاصل یها هاز دغدغ یكيهمواره   طيمح تيفيو ك  یزندگ تيفيك       
 یركودها ، یجهان یگهاجن ،یاز انقالب صنعت متأثر هژيو طي. در گذار از شرا بوده استاخير در حوزه معماری منظر 

به سمت  نياديبن یبه چرخش _دهيانجام طيمح و آن بر مكان ريو تأث یمسائل اجتماع تيجبر رشيكه به پذ_... و یاقتصاد

و تأثر دو  ريتأث نيدر مالحظه ا یسع متأخر، پردازان هيكثر نظرمالحظه نمود كه ا توان یم ، طيو مح انسان ارتباط متقابل
 ببه صاح توان یم انيم نيا از .اند هانسانها ارائه نمود یبهبود زندگ یرا در راستا یمفروضات آن یداشته و بر مبنا هيسو

و ... اشاره نمود كه در  گل اني بالدز،يت سيالكساندر، فرانس ستوفريكر نچ،يل نيكو ارد،ياپل دانلد كوبز،يج نيچون ج ینظران

 یكياند و  هداشت یعموم یفضاها یو عملكرد یاجتماع یها هبه جنب یا هژيو توجه طيو مح یزندگ تيفيك یارتقا یراستا

 یشهر یحضور انسان در فضا تي. اهم در شهرها بوده است یمدار هاديپ تيقابل شيافزا شانيمورد توجه ا یها هاز مقول
متأخر  یها هيمبحث در نظر نيا[ . 2] اند هدانست تمدن تيفينشانه ك نيتصور شده كه آن را مهمتر یبه حد یگاه

جنبش  ب،يترت ني. به ا است داشته یانعكاس قابل توجه زين یهوشمند  و نوشهرساز رشد ، داريمانند توسعه پا یشهرساز

 2222در سال  ني)همچن [ .3]؛ [1]كرد  دايانتشار پ ايمحدود در اروپا به همه دن شهر دوره گذار از  کيدر  یگستر ادهيپ
و لزوم توجه به آن در سطوح  یرو هاديپ تياهم تيتثب با هدف "21واک "با عنوان  یرو ه اديدرباره پ یالملل نيب نسكنفرا



 

 

 
wwwCAUP.ir         3 

محالت  یمدار ه اديپ شيخودرو بر شهر، افزا اثرات كنفرانس، كاهش یاصل یمحورها. ديبرگزار گرد یساز ميتصم یاسيس

 [.4]محالت و شهر بوده است  شتريب یداريو پا
شهرهای اروپايی اين  در  .ميگردد بر 1442 دهه اواخر به ها و پياده راه پياده حركت ساماندهی به عملی و جدی توجه      

 زمان رسيدن فرا و دوم جهانی جنگ از امر، پس اين به توجه شد اجرايی مطرح و ، شهری مراكز اجتماعی احيای انگاره برای

 به گرايش بازگشت 1492 دهه اوايل در آمريكايی، در شهرهای . نمود اپيد تری مشخص شكل اروپايی بازسازی شهرهای

 مركز در تجاری مقاصد با مال همسو نام با ای پياده (Mall) بيشتر كه گرفتند خيابانهای شكل و گرفت قوت شهری مراكز

 . [ 5]برای خريد و گردش در شهرها بود  مطلوب های محيط ايجاد هدفشان حال، در عين و بودند شهرها

 
 

  تحقیقروش . 4

از دو بخش متمايز تشكيل شـده اســت. در بخش نخست كه به بررسی پيشينه تحقيقاتی، مبانی نظری و  روش كار        

ل قياسی و استقرايی به كار گرفته شده است، بدين معنا كه ابتدا مفروضات التجارب جهانی معطوف است، تركيبی از استد

ها، مــدل تحقيق  و سپس بـر مبنای تـواتـر مقوله می گيرد مداری مورد واكاوی قرار ه پيادهو اصول مورد وفاق در حوز
، تحقيق عمدتا برخی از موارد جنبه تبيينی  راهبرد غالب در اين مرحله توصيفی است. در بخش دوم  می گرددتـدويـن 

تكنيک ميدانی و بصری و همچنين   برداشتهایبراين، برای شناخت جامع از محدوده از روش مشاهده و  عالوهيافته است. 

 . می شود برداری، به كار گرفته  از طريق تهيه چک ليست و در قالب نقشه، عكس و يادداشت "مكانسنجی"
 

 

 طرح( یمبنا یها یپروژه )تئور ینظر یمبان .5

فضاها به  نيا یته و محور طراحداش یشهر یپررنگ در فضاها یحضور ادهيپ عابر ، یاز وقوع انقالب صنعت شيتا پ       

 در یزندگ تيفي، افول ك مدرن یدر شهرها ادهيپ یفضاها یسامانده ، غفلت از حفظ و . اما پس از آن است رفته یشمار م

 یاياح یبرا یجنبش ر،ياخ یلهاروست كه در سا ني. از ااست را به همراه داشته ادهيكاهش حضور عابران پو  یشهر یفضا

 يیها یژگيغالباً همان و ، شود یگفته م ینوشهرساز چون يیكردهايشهر به راه افتاده است. آنچه در رودر  ادهيپ حركت
 طيمح یسرزندگ ، ادهيحركت پ یمني. ا است بوده از آن برخوردار«  نيماش»آلود با  باز مواجهه شتا شيشهر تا پ كه است

 ، یشهر یدر فضا یمختلف اجتماع یههاگرو حضور ،یحلبه خدمات م ادهيمناسب پ یدسترس ها،يكاربر تنوع و اختالط ،

متأخر مورد توجه است،  یكردهايرو در . در واقع آنچهستنديما ن یسنت یدر شهرها يی... عناصر ناآشناو زيمركز محله متما
تر آن بس یستيبا ،یشهر یفضاها در ادهيحركت پ تياساس، با توجه به اهم ني. برا شده است فراموش یشهاارز یبازشناس

 یشهر یدر فضا ادهيپ افراد مني، راحت و ا امكان حركت مطلوب یشهرها در راستا یطراح و یزير هو برنام دهيفراهم گرد

خود  ازيمورد ن التيتسه ، آرام و جذاب گام نهاده و به خدمات و امن یطيدر مح خاطر بيتا شهروندان با ط ، رديصورت گ
شهر  یكالبد طيدر شرا شهيصرفاً ر ، یعموم یحضور شهروندان در فضاها شدن رنگكم انيم ني. البته در ا ابندي یدسترس

 نگرش ني. ا انسان معاصر دارد یبر زندگ یريچشمگ ريتأث زين یاسيس و یاجتماع ، یاقتصاد طيمتأثر از شرا یندارد و عوامل

 مختلف یههارورت حضور گروض»و « كارآمد  یشهر تيريمد ضرورت»چون  یبه عوامل قيتحق نيكه در ا دهيموجب گرد

 .[9] توجه شود یدر كنار عوامل كالبد«  یشهر یدر فضاها یاجتماع

 زمين نظام كاربری يعنی ؛ شهر بندی استخوان با مستقيمی ، ارتباط سو يک از پياده حركت نظام سيستمی، ديدگاه از       

 محيطی، شرايط از ديگر، از سوی و دارد كالبدی تهایباف نوع و باز و سبز نظام فضای تاسيسات، نظام نقل، و حمل نظام ،
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 نظام متقابل روابط است الزم پياده و ساماندهی ريزی برنامه در ، بنابراين . پذيرد می تاثير مديريت شهری و اجتماعی

 در كه دهد می نشان جهانی تجارب و مطالعات سويی، از  .تحليل گردد و شناسايی حيات های عرصه ديگر با حركت پياده

 مؤثری نقش نيز متفكران اجتماعی و ه شناسانجامع ،معماران منظر  و بر شهرسازان عالوه ، جديد رويكرد اين پيدايش

 وسيع اهداف با بلكه ندارد، يا ترافيكی كالبدی جنبه صرفا ، پياده طراحی و ، برنامه ريزی دليل همين به . داشته اند

 پياده در محورهای طراحی و برنامه ريزی و عرصه های زمينه ها عوامل، اين به توجه با  .است همراه نيز و فرهنگی اجتماعی

 .است شده داده نشان 1 جدول
 

 . [7پياده رو ها ] طراحی و برنامه ريزی محورهای و زمينه ها -1جدول 

 محورها زمینه ها

 وضع پياده، حركت كيفی و ركمیآما شهری، تاسيسات نظام نقل، و حمل نظام زمين، كاربری نظام كالبدی مطالعات

 ...و ناتوانان حركت وضع بهداشتی، سرويسهای شهری، مبلمان منظر، و سيما ايمنی راهها،

 و راه مهندسی مطالعات

 شبكه

 و ای حاشيه سبز فضای سطحی، آبهای اجرايی، و مهندسی مشكالت تاسيسات، شبكه اجرايی، جزئيات

... 

 ها، رو پياده مقررات و حقوق پياده روی، شاخص های پياده روی، فرهنگ شهری، سفرهای و اشتغال فرهنگی -اجتماعی مطالعات

 ...و ها رو مديريت پياده

 ...و گياهی پوشش نقش محيطی، -زيست آلودگی ها، رو پياده در اقليمی اثرات محيطی - زيست مطالعات

 

مهم ترين فضاهاى شهرى و عرصه هاى عمومى در  امروزه، محدوده هاى پياده يكى ازهمان طور كه پيشتر آمد        

شهرها هستند كه به ويژه به دليل شاخصة مقياس انسانى، ايجاد پويايى و افزايش تعامالت اجتماع در عصر ارتباطات 

مجازى، بسيار مورد توجه صاحب نظران هستند. هم چنين، پهنه هاى پياده داراى عملكردهاى فراوان و متنوع گذران 

اغت، مانند استراحت، بازى و سرگرمى، فضاى سبز، خريد و عرضة آثار فرهنگى و هنرى هستند كه بر جذابيت آنها اوقات فر
به عنوان يک فضاى تفريحى بيش از پيش مى افزايد. به همين ترتيب، محدوده هاى پياده به دليل ويژگيهاى چند بعدى 

هم چون پاسخ گويى به طيفهای گوناگون نيازهاى فراغتى خود كه تعامل عوامل اصلى طراحى كالبدى يک فضاى فراغتى 

استفاده كنندگان، دربرگيرى تمامی زمان هاى استفاده از فضا، اقتصادى بودن و قابليت انجام تمامى فعاليتهاى فعال و غير 
هاى تفريحى و فعال را شامل مى شود، به عنوان يكى از بهترين، كم هزينه ترين، در دسترس ترين و مورد توجه ترين فضا

گذران اوقات فراغت در دنيا مطرح و روزبه روز در حال گسترش هستند. آن چنان كه در حال حاضر، شبكه ها و پهنه هاى 

پيادة چند منظوره به عنوان يكى از اصلى ترين موارد توسعه يافتگى و رقابت شهرها، به منظور جذب گردشگران و رونق 

 .اقتصادى به شمار مى روند
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 اهم دالیل کمی استفاده از تسهیالت عابر پیاده در ایران . 5-1

كمبود تسهيالت عابر پياده:كه عبارتست از فقدان پياده رو و مسيرهای عابر پياده عدم وجود سيستم پيوسته ای از -الف

ر اين است كه تسهيالت عابرين پياده و يا عدم وجود تسهيالت مجزا شده عابرين برای انجام سفرها. همچنين دليل ديگ

 مسيرهای عابر پياده برای كليه گروههای استفاده كننده تجهيز نشده اند.

باشند و نيز به علت عرض نامناسب  به اين دليل كه مسيرهای عابرين پياده از ايمنی كافی برخوردار نمی كمبود انگيزه:-ب

كاربران انگيزه ، يی كافی در مسيرهای عابر پياده كريدورهای عابر پياده و وجود تراكم زياد در آنها و يا عدم وجود روشنا

 . و مسيرهای عابر پياده مورد استقبال آنها قرار نميگيرد. كافی برای استفاده از كريدور های عابر پياده را ندارند

از توجه مديران شهری به اين دو نكته در طراحی مسيرهای عابر پياده موجب ميگردد تا مسيرهای عابر پياده        

تسهيالت الزم برای استفاده گروههای مختلف برخوردار باشند و همچنين انگيزه الزم برای استفاده كنندگان چه از لحاظ 

 [ .8] ايمنی و چه از لحاظ زيبايی فراهم شود

 
 

  (وضع موجود وارائه نظر مطالعه نمونه موردی ) .6

( واقع در منطقه يک مشهد از ميدان فردوسی تا ميدان آب )سازمان آب در پژوهش حاضر بلوار شهيد صادقی مشهد        

ارزش از  اداری و تجاری مهم و با وجود مراكزبه عنوان يكی از خيابان های پرتردد و مهم شهری در مشهد به لحاظ كوه 
طالعه و مورد مجمله سازمان ميراث فرهنگی ، سازمان زمين و مسكن شهرداری ، مجتمع تجاری تابان ، بازار گوهر شاد 

كه پيشتر بيان شد ،  همچنين مطالعه اجمالی از محور طراحی نقاط  تحقيقبر اساس مبانی نظری . بررسی قرار می گيرد 

ع بندی مطالعات اسنادی ادامه طبق جم آمده است . در 2در جدول شماره كه قوت و ضعف در وضع  موجود اين پياده رو 

 ی شود . پيشنهادات اوليه طراحی  ارائه مو ميدان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشهد  عكس هوايی از مشهد و محدوده بلوار شهيد صادقی -2 نقشهعكس هوايی از بلوار شهيد صادقی            -1 نقشه         
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 نقاط قوت و ضعف در وضع موجود پياده رو بلوار شهيد صادقی  -2جدول 

 نقاط قوت  نقاط ضعف

از هم گسيختگی فضا به دليل    

 يوستگی مسير :عدم پ -1

 پوشش گياهی ناپيوسته ) از نظر نوع و مكان كاشت( -

 كفپوش ناپيوسته ) مصالح متفاوت در طول مسير (  -
 

پهنای زياد پياده رو و امكان استفاده چند منظوره از پياده  -1

 منطقه   3رو : طراحی 

 منطقه انتقال : حريم تجاری 

 منطقه آزاد : عبور بدون مزاحمت عابرين پياده
منطقه خدمات : طراحی پارک خطی و ايجاد حوزه تفرجی به 

عنوان عاملی مهم در ايجاد انگيزه برای حضور عابرين و 

 برقراری تعامالت اجتماعی

 عدم وجود آسايش اقليمی : -2

 مبلمان نشستن به تعداد كم و ناكافی در  طول مسير-

عدم تعبيه سايه بان مناسب در مبلمان محل های  -
 جه به اقليم مشهد نشستن با تو

 

 وجود درختان كهنسال -2

حضور درختان سايه انداز و بزرگ در طول مسير و غنای 

كيفيت بصری به واسطه فضای سبز ايجاد شده توسط درختان 
 تنومد و كهن

ورود بی واسطه عابر پياده از پياده رو به خيابان و مسير  -3
 ماشن رو بدون تعبيه مسير مناسب ادامه پياده

 

 ردد و مهم شهری محور پرت -3

وجود مراكز  اداری و تجاری مهم و باارزش از جمله سازمان 

ميراث فرهنگی ، سازمان زمين و مسكن شهرداری ، مجتمع 

تجاری تابان ، بازار گوهر شاد . و پياده رو به عنوان مفصل اصلی 

 متصل كننده ساختمان های اداری و تجاری مهم .

ركينگ ) توقف خودرو و استفاده از پياده رو به عنوان پا -4

 موتور سيكلت در پياده رو(
 

 

- 

 

 
 

 پیشنهادات طراحی    .7

در واقع طراحی و بهسازی محور پياده بلوار شهيد صادقی مشهد با توجه به پهنای زياد پياده رو و برخورداری از         

می تواند به عنوان پروژه ای جهت  امكان طراحی چند منظوره ) طراحی يک پارک خطی در كنار مسير پياده رو (
در قالب يک تجربه معماری منظر و طراحی شهری ، به عنوان تعاملی در ايجاد محيط های  بازانديشی تهی های شهری

اين  مطلوب و در دسترس عموم ، به منظور كاركردهای اجتماعی باشد . طراحی و بهسازی پياده رو شهيد صادقی ،

 نشستن و استراحتپياده رو بلوار شهيد صادقی : پياده رويی عريض بدون كف سازی مناسب و مبلمان   - 2و1تصوير 
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خوانی با معماری منظر و در قالب يک معماری اجتماعی ، مفاهيم معماری منظر و شهرسازی را با پتانسيل را دارد تا در هم

اين پياده رو مخاطب عام و خاص خود يعنی خانواده ها ، كودكان و نوجوانان را با توجه به  . رويكرد منظر با هم در آميزد
در قالب پياده رويی در تلفيق با پارک خطی باعث  مقياس خود در سطح منطقه و فرا منطقه به خود جلب خواهد كرد، و

فراهم آوردن فضايی جمعی برای گذران اوقات مفرح هرچند كوتاه خواهد شد . پارک پياده رو ، امكان فعاليت آزادانه ، 

سو در اين ارتباط با طبيعت ، آشنايی با گياهان فضای باز ، استراحت موقت را برای اقشار مختلف فراهم می آورد . از ديگر 

شد . اين فضاها  با رويكرد تركيب معماری منظر و طراحی شهری منجر به شكل گيری فضاهايی سيال خواهد تحقيق
همچون محل های نشستن ارگانيک ، المان های گرافيكی مرتبط با معانی فرهنگی و فضاهای سبز تلفيق شده با عناصر 

ا برای شهروندان فراهم می آورد . معماری منظر قصد دارد اين محور مصنوع منظر ، به طور كلی اوقات مفرح و كارآمدی ر

را از يک عرصه با متنی كهنه ) پياده راهی قديمی و رها شده ( كه از كاركرد و عملكرد مناسبش بی بهره مانده است باز 
ری منظر ، فضای شهری زنده سازی كند . بنابراين طراحی فضاهايی از اين دست ، كه با فراهم آوردن تركيب فضای معما

برای مخاطب خود آزادی حركت ، فعاليت ، انتخاب در گذراندن اوقات فراغت به ارمغان می آورند ، و از سويی ديگر با 

تلفيق معماری منظر و شهرسازی تهی های شهری را به فضاهايی پويا و فعال برای اهداف اجتماعی و پياده گستری امكان 

براين اساس پيشنهادات كه بيش از پيش در شهرهای بزرگی چون مشهد احساس می شود .  پذير می كنند ، نيازی است
 طراحی برای پياده رو بلوار شهيد صادقی به شرح زير ارائه می شود : 

 
 امكاناتی برای استراحت -1

هايی كه است. مكانهايی برای استراحت  های پياده از نقطه نظر طراحی، پيش بينی مكانيكی از عناصر مهم در پهنه       

، توقف نمايد. جاييكه شخص ميتواند هم بصورت فعال و هم  تواند در آن گردش كند و زمانيكه نياز باشدمی شخص

  كه روی می دهد، شركت كند.ه غيرفعال در آنچ

 

 طراحی مناسب سطوح -2

 های پياده و ايجاد حس امنيت فردیكيفيت مصالح رويه دارای تاثير قابل توجه بر واكنش پياده ها نسبت به مسير      

سطح مناسب و حداقل تغييرات ارتفاع برای تردد همه عابرين پياده اعم از افراد سالمند و معلولين با ويلچر  ايجاد می كند .

استفاده از كف پوش  .می كند همچنين عبور دوچرخه ها )چنانچه از مسير بصورت مشترک استفاده می كنند( فراهم 

صالحی از جنس و رنگ متفاوت در ضمن جلوگيری از اغتشاش بصری و رعايت پيوستگی مسير اين امر منجر به  مناسب با م

تفكيک فضايی و تبديل فضاها به خرد فضاها با كاربری های مناسب جهت كوتاهتر شدن مسيرهای طوالنی وخسته كننده 

 و خارج كردن مسير از حالت يكنواختی می شود .

 
 

 

 

 

 

 

 
طراحی مناسب سطوح -3 تصوير  
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 انمبلم -3

های عملكردی و مكان عالوه بر جنبههای پياده سبب مكث و توقف انسانی در فضا و ايجاد حسانواع مبلمان محدوده       
مبلمان موجود در طول مسير مثل نيمكت ها، دكه ها و... نبايد .  می شود شناختی بصری عابراناغنای حس زيبايی

. استفاده از مبلمان مناسب جهت آسايش اقليمی از جمله  مسير های آب و  مزاحمتی در تردد عابران پياده ايجاد نمايند
 آب نما ، محل نشستن همراه با سايه بان های مشبک و سازه فضايی برای سايه مستمر در كنار پوشش گياهی مناسب

 .فراهم می كند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبلمان مناسب و خالقانه  -5و4تصوير  

 

 تجهيزات بازی و سرگرمی-4

زمان تجهيزات بازی و سرگرمی همچون فضاهای بازی شطرنج، كاشيهای طرحدار و خطوطی برای بازيها سبب صرف        

 می شود . بيشتر عابران در فضاهای شهر

 

 

  

 

 

تجهيزات بازی و سرگرمی -9تصوير  
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 نورپردازی و روشنايی -7

های شناسايی می توانند ايجاد شوند و محدوده های انه، نش شكلی از طراحی بوده و بوسيله نوع قرارگيری نورپردازی       
روشنايی مناسب شامل؛ منابع روشنايی مرتفع جهت روشن كردن كلی پياده راه و منابع روشنايی  . پياده شكل گيرند

می  كوتاهتر برای روشن سطح پياده رو می باشند. در پياده راه خريد بخشی از روشنايی از فروشگاهها و مغازه ها تامين

 .شود
 

 گياهان و فضای سبز -8

، آرامش روانی عابران، ايجاد سايه و بوجود  های پياده عامل تلطيف و زيباسازی فضاايجاد فضای سبز در محدوده      

 بخشی به فضاهای شهری آوردن مقياس انسانی از طريق حضور عناصر طبيعی به جهت تعديل منظر شهری و كيفيت

ايد بگونه ای انتخاب شوند كه رشد و تغييرات آنها مزاحم تردد عابرين پياده نگرديده و نياز به درختان و پوشش گياهی ب

 .نگهداری و مراقبت زيادی نيز نداشته باشند
 

 و تفريحی  هنری -ارائه آثار فرهنگی -7

 هنر عامه پسندهای عمومی شهری و شكل گيری ، فرصت خوبی برای تلفيق هنر در مكان طراحی يک حوزه پياده       

ارائه آثار هنری امكان مناسبی جهت مكث و ايجاد كشش برای كسانی كه به داليل مختلف ديگری وارد پياده راه  است .

و مناسب مرتبط با  . همچنين استفاده از طرح های  گرافيكی شده اند )بويژه جهت كودكان همراه خانواده ها( می باشد

سير كه دارای ديواره صلب و يكنواخت است باعث تبديل شدن فضا به خرد فضاها و برای قسمتهايی از مفرهنگ ايرانی 

 خوانايی و درک بهتر محيط می شود . 

 
 ارائه آثار هنری و سرگرم كننده - 7 تصوير
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 عدم تداخل پياده و سواره -8

 لمان مناسبجلوگيری از ورود سواره به پياده رو با طراحی  موانعی از جمله پوشش گياهی و مب     

 تدوين ضوابط و مقررات مرتبط با طراحی برای مالكين -4

ابالغ ضوابط و مقررات شهری برای تجاريهای مسير برای رعايت پيوستگی در طول مسير در خصوص استفاده نوع      

 نما .خاصی از مصالح نما و يا به كار گيری رنگ خاصی در مصالح برای جلوگيری از اغتشاش بصری در ضمن تنوع 

 

 

    نتیجه گیری .8

 ساختن خارج هدف با اروپايی شهرهای مركزی محدوده در ابتدا پياده، فضاهای ساماندهی و گستری پياده رويكرد       

 دهه اواخر در شهری مراكز اجتماعی احيای و كهن بافتهای از حفاظت ایبر و اتومبيل تسلط از شهرها تاريخی بافتهای

 حيات باختن رنگ ، شهرها كهن بافت به شده وارد های ضربه دنبال به ايران در . شد رايیاج و مطرح ميالدی1442

 و لصوا به رجعت لزوم.  شد اجرايی ماشينی شهر الگوی پی در كه طرحهايی و طلبانه تجدد تفكر شكست اجتماعی،

 بلوار شهيد صادقی مشهد به پياده رو ساماندهی بر اين اساس. گرفت قرار توجه مورد گذشته شهری طراحی معيارهای

 به اساسا خيابان، اين توسعه و گيری- شكل گرچه . ه استگرفت قرار شهری مديران دردستوركار ارزش بايک پياده رو  عنوان

 با آن انطباق موجب تنها نه شهر، مركزی بافت در محور اين استقرار حال، اين با ميگردد، بر شهر، مركز قابليت و موقعيت

 و استقرار از پس كه ای گونه به سازد؛ جاری اين منطقه  در را اجتماعی حيات می تواند بلكه شده، گستری پياده سياستهای
 استقبال و عمومی اقبال به توجه با و گرفتهبيشتری  رونق آن با مرتبط كاربريهای و تجاری مكانهای محور، اين ساماندهی

 تحرک بر روز به روز می تواند  ، جهت همين به ،شود  و پايين متوسط درآمد با اجتماعی های گروه ويژه به ، شهروندان

 ، روند اين با كه است طبيعی . نمايد جلب خود به را اجتماعی گروههای از وسيعی طيف ، افزوده خود اقتصادی و جغرافيايی

 پذيرش با می تواند ، هبود تفريحی و تجاری فضاهای توسعه روشن انداز-چشم بخش نويد بلوار شهيد صادقی رو پياده

 را شهری فضای به بخشيدن غنا و اجتماعی زندگی كيفيت بردن باال برای مساعدی زمينة شهروندان،داز مختلفی گروههای

 در اين منطقه فراهم نمايد . در

 

 مراجع.9

؛ مطالعه پياده راه جنبش پياده گستری ، رويكردی نو در احياء مراكز شهری  "، ( 1384. قربانی ، ر. جام كسری، م . )1

  . 55-72، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ، سال دوم ، شماره ششم ، پاييز ، ص  "تربيت تبريز 
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 . آذرخش ، نشر . تهران "یكاركرد یها یژگيو تا یطراح یرا هها؛ از مبان هاديپ "( ، 1384) . خ جو، یكاشان. 4
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 ب تحليل پياده مداری با تاكيد بر رويكرد نوشهرسازی ،مدل مفهومی و چهارچو "( ، 1342. تاجيک ، آ. پرتوی ، پ . )9

 . ، شماره نهمپژوهشی مطالعات شهری  -مطالعه موردی : فاز چهار مهر شهر كرج ، فصلنامه علمی

 . ، سال دوم 14، شماره  ، مجله شهرداری ها "مفاهيم و مبانی پياده راه سازی "( ،1374.) ، ج مهديزاده. 7
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