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چکیده

پیاده روی قدیمی ترین و طبیعی ترین شکل حرکت پیاده در شهر است . انسان می تواند از این طریق با محیط 
اطراف خود ارتباط برقرار کند و تعامالت اجتماعی پایایی را شکل دهد و باعث افزایش سرزندگی در شهرها شود. 
از این  رو، توجه به توسعۀ پیاده راه ها و نواحی پیاده به عنوان فضایی که شهروندان بتوانند به دور از هراس ماشین ها 

در این گونه مکان ها حضور پیدا کنند، الزامی است.

امروزه، مراکز کالن شهرها پر از هیاهو و ازدحام وسایل نقلیۀ موتوری است. این امر باعث شده است، عابر پیاده 
برای یافتن فضایی مطلوب، امن، خوانا، زیبا، دارای امکانات و تسهیالت استاندارد دچار سردرگمی  شود. در این 
خصوص ساماندهی و برنامه ریزی برای عابران پیاده در دهه های اخیر به جنبشی جهانی در عرصۀ شهرسازی تبدیل 
شده و به ارائۀ متون بسیار متنوع و گسترده در این زمینه انجامیده است. به ویژه آثار مربوط به خیابان و چگونگی 
احیای آن، به  مثابۀ فضایی مطلوب برای زندگی شهری، به صورت موضوعی مستقل در دانش برنامه ریزی شهری 

درآمده است.

این پژوهش موضوع پیاده راه ها و شکل گیری آن ها را بیان می کند و سپس، تأثیرات پیاده راه سازی و تأثیر آن 
استناد  با  و  تحلیلی  با روش  پژوهش  این  پایان،  در  بررسی می کند.  زندگی شهری در کالن شهرها  بر کیفیت  را 
به مطالعات و بررسی های میدانی به شناسایی ویژگی ها و پتانسیل ها و از سویی ضعف های خیابان فیاض بخش 
برای تبدیل به یک پیاده راه موفق پرداخته است؛ سپس، با توجه به شرایط اجتماعی و زیست محیطی این خیابان، 
پیشنهادهایی را برای تبدیل شدن این خیابان به یک پیاده راه استاندارد ارائه کرده است که بتواند تمامی نیازهای 

روحی و حرکتی عابر پیاده را تأمین کند.

کلیدواژگان: پیاده راه، پیاده روی، پهنۀ پیاده مدار، زندگی شهری، سالمت شهری، طراحی و مکان گزینی کالن شهر 
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مقدمه:

تأمین نشاط،  برنامه ریزی شهری  از دغدغه های اصلی نظام های مدیریت و  به دالیل گوناگون یکی  امروزه، 
شادابی و سرزندگی شهری است. تأمین سرزندگی شهری و ایجاد نشاط برای شهروندان، به مثابۀ آرمانی مشروع، 
در صدر بسیاری از اهداف شهرسازی به چشم می خورد که خود برخواسته از اهمیت سرزندگی شهری است، به مثابۀ 
هدف و وسیله. اما سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که سرزندگی و حیات شهری را چگونه و با چه ابزاری 
و در کجاها می توان ایجاد کرد و چرا تاکنون بسیاری از شهرها در دستیابی به این اهداف ناموفق بوده اند؟ پاسخ این 
پرسش را بی شک باید در نحوۀ نگرش به عرصه های عمومی شهرها کاوید که »پیاده راه ها« نیز بخشی از آن است.

با اختراع خودروی شخصی و تولید روزافزون آن، چهرۀ شهرها و نوع زندگی مردم دچار تغییراتی شد. فضاهای 
او تعریف  ادراک  پیاده و سطح  با توجه به حرکت کند عابر  انسانی و  به مقیاس  با توجه  تا آن زمان  شهری که 
می شدند، رفته رفته وجود انسان، به عنوان کاربر اصلی عرصه های عمومی شهر، فراموش شد و نیاز او به آرامش، 

ایمنی و سرزندگی در شهر نادیده گرفته شد.

در گذشته، قبل از شکل گیری خیابان به شکل کنونی و ظهور ماشین و کالسکه، شیوۀ متداول و رایج جابه جایی 
اغلب به صورت پیاده بود؛ قدمت پیاده روی به پیدایش و تولد انسان ها می رسد. ایجاد گذرگاه های عابر پیاده از اولین 
قدم ها در شکل گیری شهرنشینی بوده است. اصطالح پیاده راه در چند دهۀ اخیر در مقابل خیابان که مخصوص 
حرکت سواره است، بیشتر متداول شده است. واژگان مختلفی نظیر محدودۀ پیاده راه، محدودۀ بدون اتومبیل، پهنۀ 

زون پیاده، گردشگاه پیاده، در کشورهای مختلف به کار برده می شوند.

به طور کلی پیاده راه به نواحی و معابری اطالق می شود که انحصاراً در اختیار پیادگان قرار می گیرد و وسایل 
نقلیۀ موتوری تنها به منظور دسترسی و سرویس دهی ضروری حق ورود به آن ها را دارند. محدودۀ پیاده راه می تواند 
شامل یک یا چند معبر باشد که با تابلوی مخصوص عابر پیاده عالمت گذاری شده است. پیاده راه ها کاماًل متمایز 

از پیاده روها هستند؛ این معابر می توانند به صورت کوچه، بازار، بازارچه، میدان، پارک یا فضای یک مجتمع باشند.

1. بیان مسئله و ضرورت ها، اهداف، روش شناسی و...

1-1. بیان مسئله و ضرورت ها

سقراط هدف اصلي از ایجاد شهر را تأمین نشاط و خوشبختي شهروندان می داند؛ نه اینکه شهر به هیوالیي 
تبدیل شود که شهروندان در آن عالوه بر اینکه آسایش و آرامش زندگي را به دست نمی آورند، در تالش بیهوده با 

مشکالت مختلف نیز دست  به  گریبان شوند.

از دغدغه های اصلي نظام های  به یکي  تأمین نشاط، شادي و سرزندگي شهري  به دالیل گوناگون،  امروزه، 
آرماني  به مثابۀ  نیز  تأمین سرزندگي شهري  است.  تبدیل شده  توسعه یافته  در کشورهاي  به ویژه  مدیریت شهري 
مشروع در صدر بسیاري از اسناد رسمي شهرسازي مشاهده می شود که خود برخاسته از اهمیت سرزندگي شهر 
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به مثابۀ یک هدف و وسیله است. در شرایط رقابت جهاني شهرها براي به دست آوردن سهم بیشتري از سرمایه ها، 
ارتقای توان رقابتي شهرها در  ابزاري مؤثر براي  استعدادها و توجه جامعۀ بین المللی، سرزندگي شهري به عنوان 

تحقق چشم انداز مطلوب آن ها به شمار می آید.

براي جابه جایی در  نقلیۀ شخصي و عمومي  بـه وسایل  وابستگي شهروندان  فیزیکي شهرها سبب  گسترش 
سطح شهر به منظور برآورده ساختن نیازمندی هایشان شده است. این مسئله در شهرهاي بزرگ که تخصصي شدن 
حوزه های شهري در عرضـۀ خدمات و کاالها بیشتر به چشم می خورد، سـبب جـدایي  کاربری ها و اجتناب ناپذیری 
افزایش  زیست محیطی،  مشـکالت  ایجـاد  عـالوه بـر  روندي  چنین  است.  نقلیه شده  وسایل  از  استفاده  در  مردم 
هزینه های مدیریت شهري و افزایش مصرف سوخت های فسیلي، تأثیرات منفي نیز بر کیفیت زنـدگي شـهروندان 
و سالمت آن ها داشته است. با سیطرۀ وسایل نقلیه بر کالن شهرها، ازجمله تهران، حضور افـراد پیـاده در سطح شهر 

به تدریج افول پیـدا کرده و مقـدمات فرسـودگي کالبدي و اجتماعي بافت های شهري فراهم شده است.

تا قبل از اواسط قرن بیستم، جوامع و محله های شهری بر حرکت پیاده تأکید داشته اند و به منظور انتقال دادن 
مردم به مقصدهایشان طراحی شده بودند؛ پس از جنگ جهانی دوم، تفکر برنامه ریزان حمل ونقل، اقتصاددانان و 
برنامه ریزان شهری بیشتر متوجه اتومبیل شد. امروزه، نتیجۀ حاصل از این تفکر موجب اختناق فضاهای زندگی 

انسانی در شهرها شده است )کنف الخر؛ 1381(.

کمبود فضاهاي باز پیاده محور و همچنین، کیفیت نامطلوب فضاهاي موجود از این جنس در شهرهای کنوني 
سبب تضعیف تعامالت اجتماعی میان شهروندان شده است. در این راستا، کمبود فضاهای مطلوب شهری که در 
آن مناسبات اجتماعی میان شهروندان پشتیبانی شده باشد، موجب تشویق نوعی فردگرایی و جدایی گزینی در افراد 
شده است. این مهم خود تأثیر شایانی در شکل گیری حس تعلق خاطرنداشتن شهروندان به فضاهای شهری و به تبع 
آن فضاهای سکونتشان داشته است. بنابراین، الزم است که با توجه دوباره به سیستم حرکت پیاده، گامی به منظور 

بهبود فضاهای انسانی برداشته شود.

مهم ترین کارکرد فضاهای پیاده راه در شهر، نقش ادراکی آن است. درک توأمان کالبد و روح موجود در شهر با 
حرکت پیاده در شهر بسیار سهل الوصول تر است؛ بنابراین، نقش پیاده راه در ثبت خاطرات و حوادث تاریخی در ذهن 
کاربر بسیار حائز اهمیت است. درنتیجه، در طراحی این فضاها نحوۀ درک کاربر از فضا جزء احکام طراحی منظر 
است و از فاکتورهای بسیار مهم طراحی منظرین محیط به شمار می رود. پیاده روی بیشترین نزدیکی را به محیط 

دارد؛ بنابراین، اجازه می دهد که فرآیند تفسیر و به خاطرآوردن منسجم تر باشد.

نقش اجتماعی - فرهنگی:

و  شهری  فضای  ساماندهی  اما  است،  بدیهی  امر  یک  شهری  فضای  در  کاربر  به عنوان  جامعه  افراد  حضور 
جهت دادن به تقویت فضای جمعی به منظور جذب حداکثری حضور افراد در فضای شهری باعث ایجاد حیات در 

فضای شهری می شود.
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احداث پیاده راه های شهری می تواند سیاست حیات مدنی و حضور اجتماعی افراد در شهر را تقویت کند، اما 
به شرط آنکه فراتر از کالبد عملکرد، الیه های ادراکی کاربر از فضا را نیز مدنظر قرار داده باشد.

نقش فراغتی:

گردش در شهر از اشکال گذراندن اوقات فراغت است که پیاده راه ها می توانند بیشترین سهم را در برآورده کردن 
این نیاز داشته باشند. شاید فضایی مثل پارک هم بتواند این نقش را ایفا کند؛ ولی وجه تفاوت پیاده راه با این گونه 
فضاها گره خوردن زندگی روزمرۀ شهروندان با آن ها و ثبت خاطرۀ ذهنی و زندگی جمعی است. مسیرهای پیادۀ توأم 
با نشانه ها و نقاط عطف و تاریخی، به مثابۀ مکانی برای قرائت سناریوی شهری و حفظ پایداری خاطرۀ شهر است.

نقش پیاده راه ها در حفظ سرزندگی و سالمت شهری:

پیاده راه مسیری است که در آن اولویت تام با پیاده است. ماشین های اضطراری مانند آتش نشانی، آمبوالنس، 
حمل کاال و... فقط برای تخلیۀ بار و در زمان های خاص می توانند وارد این فضا شوند. درواقع، پیاده راه مکان تعامل، 

تفرج و خرید خانواده هاست.

ما نباید فراموش کنیم که پیاده در وهلۀ اول یک انسان است؛ یعنی در این فضا به ایمنی، امنیت و... نیازمند 
است. ثانیًا، یک ایرانی است که باید نیازهای فرهنگی و... او را در نظر گرفت. ثالثًا، یک شهرنشین است؛ حاال اگر 
نخواهیم بگوییم شهروند. بنابراین، شهر و فضاهای مختلف آن، با همۀ نقاط ضعف و محدودیت هایی که دارد، باید 

در مقابل نیازهای یک فرد و جمع شهرنشین پاسخ گو باشد.

برای مثال، با وجود آنکه شهر، به ویژه کالن شهر، امکانات فراوانی را برای شهرنشین فراهم می کند؛ ولی از 
سوی دیگر تمدن و تکنولوژی، با تمام حسنی که دارد، انزوای افراد شهرنشین را به همراه آورده است. وقتی به یک 
فرد شهرنشین نگاه می کنید، ازنظر اجتماعی خیلی منزوی تر از یک روستایی است. جمعیت محدود روستا، همه 
یکدیگر را می شناسند و رابطۀ رودررو با هم دارند. نقش های اجتماعی که یک روستایی به بازی کردنش مجبور است، 
بسیار محدودتر از یک شهرنشین است. شهرنشین به دلیل تعدد نقش هایی که هریک را به طور جداگانه ایفا می کند، 
بسیار تک ساحتی تر از یک روستایی با دیگران برخورد می کند. در روستا یک فرد هم زمان همسایه، دوست، فامیل، 
هم کیش و همکار دیگران است؛ در صورتی که در شهر این چنین نیست و شهرنشین مجبور است، هرکدام از این 
نقش ها را به طور جداگانه بازی کند. چندشغله بودن، طوالنی بودن مسافت ها و ترافیک نیز مزید بر علت شده اند و 
تعامل اجتماعی و برخورد رودرروی افراد شهرنشین را به حداقل رسانده اند. ارتباط این افراد با هم روزبه روز از حالت 
مستقیم به حالت غیرمستقیم تغییر می کند. امروزه، با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات مجازی مانند ایمیل، اس ام اس 
و... رابطۀ رودرروی افراد به ویژه در نسل جوان شهرنشین کمتر نیز شده است. این انزوا، آن  هم با سرعتی که در 
کشور ما در حال وقوع است، باعث بسیاری از تک روی ها و خودمحوری ها شده است؛ صفاتی که برای یک جامعۀ 

مدنی مضر و خطرناک است.
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انسان موجودی اجتماعی است و به این تعامل رودررو نیاز دارد و باالخره، شهر باید فضایی برای تعامل اجتماعی 
افراد داشته باشد تا بتواند جبران کنندۀ کمبودهایی باشد که به دلیل پیچیدگی مسائل جدید ایجاد شده اند. در این 
میان، پیاده راه یکی از فضاهایی است که می تواند به ارتباط مستقیم افراد کمک کند؛ اما فراموش نکنیم که این فضا 
عنصری از یک سیستم فکری کلی است و آن سیستم مدنیت و فرهنگ شهروندی است که در جامعۀ ما خیلی جا 

نیفتاده است.

درواقع، مؤلفه های کیفی پیاده راه همان توقعات فضایی یا مکانی از پیاده راه هستند. یکی از ابتدایی ترین این 
القا کند؛ یعنی مادر نگرانی نداشته باشد  باید احساس امنیت، ایمنی و سالمت را  توقعات این است که این فضا 
که فرزندش با خودرو تصادف می کند یا پیرزن و پیرمرد نگرانی نداشته باشند که پایشان به جایی گیر کند و به 
زمین بخورند. چیز دیگری که در پیاده راه خیلی مهم است، آن است که پیاده راه یک مسئلۀ تعامل اجتماعی است و 
متأسفانه، آداب اجتماعی را نمی توان تنها از طریق رسانه های جمعی و نصایح پدر و مادر یاد گرفت؛ بلکه  باید آن را 
تمرین و تجربه کرد. ما آداب  و رسوم را از طریق تجربه های تلخ و شیرین نهادینه می کنیم؛ بنابراین، باید امکانات 
فضایی الزم برای این تجربه فراهم شود. پیاده راه )تنها( یکی از این امکانات است. هرچند همه در تئوری به این 
موضوع واقف اند؛ ولی در عمل خیلی ها به آن اعتقاد ندارند و فقط در حد شعار آن را مطرح می کنند. ولی ما برای 
ایجاد یک فرهنگ مدنی و فرهنگ شهری الزم داریم که افراد در جاهایی بتوانند با یکدیگر روبه رو شوند و برخورد 
مستقیم داشته باشند؛ بتوانند آداب اجتماعی را تجربه کنند. از این  رو، سرزندگی فضا نکتۀ بسیار مهمی است. هرجا 
افراد زیادی حضور داشته باشند، خودبه خود افراد بیشتری به آن سمت کشیده می شوند و در جایی مثل پیاده راه این 
تعامل پیش می آید. البته در کوچه های محلی نیز تعامل وجود دارد؛ ولی جنس آن با این تعامل فرق می کند. پیاده راه 
در سطح شهر کار می کند و شهروندان متنوعی در آن به تعامل می پردازند؛ ولی در کوچه تعامل بین دو همسایه 

اتفاق می افتد و این دو در ماهیت با هم تفاوت دارند؛ در پیاده راه، تعامالت متنوع و متعددی وجود دارد.

بحران سالمت و نبود ایمنی محیطی در ابعاد جسمی و روانی، فضاهای شهری و مسکونی معاصر را تهدید 
می کند. نبود ایمنی شهروندان در مقابل تصادفات، امنیت نداشتن در فضاهای شهری و سکونتی، انزوا، افسردگی و 
گسست اجتماعی در محالت شهری و نیز وابستگی مفرط شهروندان به اتومبیل و کم تحرکی در اقشار مختلف، 
از بیماری های مزمن شهری و محیطی اند. در چنین شرایطی اتخاذ رویکردهای نوین برنامه ریزی و طراحی محیط 
برای ارتقای سالمت محیطی شهروندان ضروری است. طراحی فضاهای باز و محالت شهری متناسب با آسایش 
)به ویژه در  اخیر  به شمار می رود که در مهروموم های  پایدار  اهداف طراحی شهری  از  و سالمت شهروندان یکی 
کشورهای توسعه یافته( گسترش زیادی داشته است و ارائۀ راهنماها و معیارهای طراحی برای آسایش، سالمت و 
ایمنی شهروندان از نتایج چنین رویکردی بوده است. فرضیۀ این نوشتار آن است که رویکرد طراحی محالت شهری 
پایدار از طریق طراحی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری و نواحی مسکونی، می تواند به ارتقای سالمت عمومی 
شهروندان منجر شود. بر این اساس، طراحی فضاهای باز و سبز محلی، برنامه ریزی فضاهای شهری پیاده، ایجاد 
محالت متراکم با کاربری های مختلط مسکونی، تجاری و اداری، اجرای طرح های شهری میان افزا در فضاهای باز 
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و بال استفاده، افزایش دسترسی فیزیکی و بصری ساکنان به طبیعت از طریق طراحی طبیعت گرا، ایجاد فرصت های 
از طریق تجهیز  اتومبیل  به  فرهنگی - اجتماعی و تجاری- تفریحی در محله، کاهش وابستگی زندگی شهری 
محالت به خدمات عمومی نظیر مدارس محله ای، توسعۀ شبکۀ حمل ونقل بین محلی و ارتقای کیفیت فضاهای 
جمعی در مراکز محلی متناسب با گروه های جمعیتی استفاده کننده، از راهبردهای پایدار برای ارتقای سالمت ایمنی 
عمومی در محیط شهری شناخته شده اند. بدیهی است که افزایش کارایی محیط و منظر شهری و استفادۀ بیشتر 

شهروندان نیز به ترویج و گسترش فعالیت فیزیکی و تحمل نقل غیرموتوری نیز کمک خواهد کرد.

امروزه، جنبش پیاده مداري به یکی از محورهای برنامه ریزی و طراحی شهری بدل شده است که هدف آن 
بازیابی و توسعۀ فضاهای پیاده در سطح شهرها و به رسمیت شناختن و اولویت قایل شدن برای عابران پیاده به عنوان 
عناصر درجۀ اول شهری است. به ویژه با آغاز هزارۀ سوم، کارشناسان و مدیران امور شهری به ضرورت رویکرد 
مجدد به حرکت پیاده به عنوان سالم ترین، اقتصادی ترین و پویاترین روش جابه جایی و حمل ونقل درون شهری، توجه 
جدی کرده اند. عواملی چون افزایش درخور توجه زمان جابه جایي، افزایش تصادفات، آلودگی های صوتی، بصری و 
نزدیک شدن میزان آلودگي هوا به مرزهاي تهدید سالمت انساني، از تبعات سیستم حمل ونقل ناپایدار در شهرهاست 

)رجبی؛ 1391(.

پیاده  عابر  جامع  طرح های  تهیۀ  به  را  دنیا  شهرهاي  برخي  پیاده مداري  موضوع  اهمیت  اخیر،  دهه های  طي 
سوق داده است. از اهداف مهم  آن ها می توان به بهبود کیفیت زندگي، دسترسی ها و حرکـت، کیفیـت هـوا، آزادي 
انتخـاب مسـیر و سـفر، سـرزندگي اقتصادي، تساوي حقوق براي اسـتفادۀ یکسـان از محـیط، ارتبـاط مناسب 
کاربري و حمل ونقل، سرمایه گذاری و بازگشـت سـرمایه، سالمتي و ایمنـي و ایجـاد محیطـي پایـدار اشـاره کرد 

)معینـي؛ 1385( )سندیه گو؛ 1388(.

با وجود اینکه پیاده روی بخشی از همۀ سفرهای شهری است و تمام شهروندان در فعالیت های روزانه حداقل 
قسمتی از مسیرهای خود را به صورت پیاده طی می کنند، نیازهای پیاده ها در اکثر فضاهای شهری نادیده گرفته 
می شود و عمدۀ توجهات در این بخش بر ترافیک  سواره و حمل ونقل موتوری است. در حالی  که پیاده و سواره متأثر 

از یکدیگرند، به طوری که در یک سامانۀ حمل ونقل شهری کنش و واکنش پیاده به سه حالت بروز می کند:

تأثیرپذیری وسیلۀ نقلیه از پیاده- 

تأثیرپذیری پیاده از وسیلۀ نقلیه- 

تأثیرپذیری پیاده از پیاده )غنی زاده؛ 1380: 134 (- 

1-2. اهداف تحقیق

هدف از بررسی های انجام  شده در این پایان نامه به شرح ذیل است:
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1-2-1. اهداف کالن:

بررسي و ارائۀ راهکارهاي مؤثر در مناسب سازی پیاده راه های شهری برای افزایش میزان سالمت شهروندان- 

بررسي معیارهاي مؤثر در ارتقاي کیفي فضاهاي باز پیاده محور و پیشنهاد راه حل های مناسب برای افزایش - 
کیفیت فضاهاي موجود از این نوع

بررسي و پیشنهاد خط مشی به منظور بهبود روابط اجتماعي شهروندان با ارتقای کیفی فضاهاي باز پیاده محور- 

1-2-2. اهداف خرد:

افزایش تعامالت اجتماعی از طریق افزایش پیاده روی به واسطۀ ایجاد مسیرهای پیاده- 

کاهش آلودگی های محیطی به واسطۀ استفادۀ کمتر از وسایل نقلیه- 

افزایش تحرک در شهروندان به واسطۀ پیاده روی- 

افزایش دسترسی برای تأمین نیازهای روزانه- 

1-2-3. هدف کاربردي:

پارک شهر یکی از پارک های قدیمی شهر تهران است. این پارک در منطقۀ 12 در مرکز تهران در محدودۀ 
خیابان های خیام و شهید فیاض بخش قرار دارد. تاریخ تأسیس این پارک به سال 1339 باز می گردد. مساحت این 
پارک تقریبًا 25 هکتار است و 8 درب ورودی دارد. درون این پارک موزۀ صلح تهران، آکواریوم پارک شهر تهران، 

استخر، ورزشگاه، کتابخانه، باغ پرندگان و... وجود دارد.

این بوستان از جنوب به خیابان بهشت، از شمال به خیابان فیاض بخش، از شرق به خیابان خیام و از غرب به 
وحدت اسالمی محدود می شود.

محدودۀ مورد مطالعه به لحاظ وسعت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن از مساحت خود بسیار فراتر بوده است؛ تردد 
هزاران شهروند از سرتاسر تهران و ایران به واسطۀ عملکرد آن قابل  مالحظه است.

1-3. روش شناسی تحقیق

1-3-1. مدل تحقیق:

این پژوهش به لحاظ مدل تحقیق و ماهیت از نوع کاربردی است و نحوۀ تعیین استراتژی این تحقیق به شرح 
ذیل است:
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شکل 1-1. فرآیند تحقیق
)منبع: نگارنده(

1-3-2. نوع روش تحقیق:

مفاهیم و موضوعات مربوط به بخش نظری، معطوف به شناخت عوامل مؤثر در زندگی شهری و چگونگی 
تعامل شهروندان در پیاده راه هاست که قاعدتًا، در حوزۀ پیچیدۀ رفتار انسانی قرار دارند و متأثر از متغیرهای متعدد 
اجتماعی اند. لذا، با استفاده از روش تحلیل توصیفی که مبتنی بر تعریف و توصیف مفاهیم اساسی و ساختار مفهومی 
ویژگی  که  متفکران  آرای  و  مرتبط  انجام شدۀ  تحقیقات  یافته های  و  مفروضات  است،  موضوع  بر  مؤثر  عوامل 
همگرایی با اهداف تحقیق را دارند، به صورت توصیفی تحلیل شده اند. در یک گذر منطقی اجزاء تشکیل دهنده تجزیه 

و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شده اند. نوع این تحقیق توصیفی - تحلیلی است.

1-3-3. جامعۀ آماری و حجم آن:

جامعۀ آماری این پژوهش برابر مجموع ساکنان محلۀ سنگلج )ناحیۀ 2، منطقۀ 12( و جمعیت شناور حدود 11 
هزار نفر است.

1-3-4. برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:

برای محاسبۀ نمونه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه 371 نفر تعیین شده است. همۀ پرسش نامه ها در 
محور خیابان فیاض بخش )ضلع شمال پارک شهر( به صورت تصادفی توزیع و پس از پاسخ گویی نسبت به جمع آوری 

آن اقدام شده است.
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1-3-5. روش گردآوری و ابزار گردآوری اطالعات:

تشکیل دهندۀ  ابعاد  همۀ  متفکران  و  پژوهشگران  یافته های  در  کنکاش  با  است،  شده  سعی  پژوهش  این  در 
و  تجزیۀ موضوع  با  بعدی  گام  در  و  منعکس کرد  را  از موضوع  واقعی  تصویری  بتوان  تا  موضوع شناسایی شود 

شناسایی عوامل مؤثر بر آن، شاخص های اصلی و ساختار مفهومی عوامل مؤثر در ساختن فرضیه را تعیین کرد.

استنباط مفاهیم،  انتخاب مطالعات مناسب،  از دقت در جست وجوی متون مرتبط،  ناشی  این روش  کارآمدی 
تحلیل یافته ها، طبقه بندی و نتیجه گیری حاصل از تحلیل نهایی موضوع است. در این روش از تکنیک های زیر 

استفاده شده است:

آرای متفکران، جمع آوری عکس ها، -  مراجعه به کتب، نشریات، مقاالت علمی داخلی و خارجی و تحلیل 
آمارها، نقشه ها و تحلیل آن ها، انجام مصاحبه های اکتشافی با صاحب نظران.

بخش مطالعۀ میدانی بر روش های تحقیق از طریق بررسی و ممیزی و روش مشاهده متکی است که همراه - 
با انواع پرسش نامه، مصاحبه ها و مشاهدات میدانی اطالعات موردنظر به دست آمده و طبقه بندی شده اند.

1-3-6. روش تجزیه وتحلیل اطالعات:

با  و  تحقیق  فرضیات  آزمون  با هدف  و  و کیفی  و جداول کمی  نمودارها  از  استفاده  با  داده ها  تجزیه وتحلیل 
بهره مندی از آمار استنباطی و نرم افزارهای آماری ازجمله SPSS انجام  شده است.

1-3-7. پرسش نامه:

میزان  اشتغال،  متفاوت، وضعیت  میزان تحصیالت  با  برای گروه های سنی مختلف  پژوهش  این  پرسش نامۀ 
درآمدی و... طراحی و برای هر عامل از یک تا پنج )طیف لیکرت( درجه بندی شده است. پس از تکمیل پرسش نامه 
و جمع بندی نظرات استفاده کنندگان از مسیر پیاده راه، عوامل مؤثر و تأثیرات آن در منطقۀ مورد مطالعه ارزش گذاری 

شده است.

1-3-8. تحلیل روایی داده های تحقیق:

روایی سؤاالت پرسش نامه توسط اساتید و کارشناسان حوزۀ مدیریت و برنامه ریزی شهری تأیید شده است.

1-3-9. تحلیل پایایی داده های تحقیق:

روش آلفای کرونباخ:

از روش فوق برای محاسبۀ هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری استفاده می شود. برای محاسبۀ ضریب این روش 
ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعۀ سؤال های پرسش نامه و واریانس کل را محاسبه کرد. فرمول کوکران 

به شکل ذیل است:
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2. معرفی مبانی نظری پژوهش

2-1. بررسی مفاهیم، رویکردها و ادبیات مرتبط با موضوع
2-1-1. کالن شهر

 - اقتصادی  مرکزیتی  واجد  نفر جمعیت  میلیون  دارای حداقل یک  است،  آن مجموعه ای سکونتی  از  منظور 
سیاسی که در مقیاس ناحیه ای یا ملی، موقعیتی مرکزی داشته باشد و هم زمان در جایگاه نخست کنترل اقتصادی 
با  با جمعیت تقریبی 5 میلیون نفر قرار داشته باشد. ترکیب بیش از یک مرکز مادر شهری  ناحیۀ پیرامونی خود 
حومه ها و شهرک های متعدد اطراف آن ها در ناحیه ای  وسیع با جمعیتی در حدود 10 میلیون نفر یا بیشتر، یک ناحیۀ 

کالن شهری را تشکیل می دهد.1

2-1-2. طراحی شهری

رایج ترین تعریف از طراحی شهری این است که طراحی شهری با شکل کالبدی عرصۀ عمومی در یک منطقۀ 
بنابراین، بین دو مقیاس متفاوت معماری با شکل کالبدی عرصۀ خصوصی  محدود کالبدی شهر سروکار دارد و 
زمینۀ  در یک  با سازمان عرصۀ عمومی  است که  قرار گرفته  منطقه ای  و  برنامه ریزی شهری  و  انفرادی  بناهای 

گسترده در ارتباط اند )برند فری؛ 35:1387(.

طراحی شهری فرآیندی است که به شکل دهی فیزیکی بافت های مختلف شهری و روستایی منجر می شود. 
طراحی شهری با رویکرد ساختارگرایی به ایجاد اماکن متعدد می پردازد. این فرآیند، طراحی ساختمان ها، فضاها و 

چشم اندازها را دربرمی گیرد و نهایتًا، جریانی را به راه می اندازد که به عمران و آبادی شهری کمک می کند.2

در قسمت باال تعاریفی از طراحی شهری ارائه شد؛ اما به نظر می رسد، تعریفی که در پایین ارائه می شود، اهمیت 
طراحی شهری و ارتباط گریزناپذیر آن با برخی از رشته ها را به بهترین شکل نمایان کند.

طراحی شهری بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته های مختلف علمی و هنری مانند 
برنامه ریزی شهری، معماری، جامعه شناسی، فنی مهندسی، مهندسی ترافیک و حمل ونقل، روان شناسی و اقتصاد 

1- www.urbanmanagment.ir
2- www.newrdesign.com
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سروکار دارد و در عین حال با سیاست و فرهنگ نیز ارتباط پیدا می کند. پس، می بینیم که دامنۀ فعالیتش بسیار 
گسترده است.1

برای طراحی،  امکانات و محدودیت های جامعه است؛ ولی  ارزش ها،  به  وظیفۀ طراحی شهری جسمیت دادن 
نیازهای روحی و روانی شهروندان به همان اندازه اهمیت دارد که مسائل اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و... ؛ به 
همین خاطر، فضاهای شهری مانند خیابان، میدان و غیره به عنوان فضای مورد ادراک شهروندان و ناظران، نه فقط 

جواب گوی نیازهای مادی، بلکه باید جواب گوی نیازهای روحی و روانی آن ها نیز باشد.

2-1-3. وظیفۀ طراحی شهری

وظیفۀ طراحی شهری این است که امتیازات شهر را حمایت و تقویت کند و تنگناهای آن را برطرف یا به حداقل 
رساند. شهر باید عدالت بیشتری داشته باشد؛ هر شهروند باید سهم متشابهی از امتیازات شهر را به دست آورد. از 
طرف دیگر شهر باید به گونه ای شکل داده شود که کاهش چشمگیری در سروصدا و آلودگی ها انجام گیرد. یک 
شهر خوب کیفیات مرکزی شهر سنتی یعنی فرهنگ، تبادل نظرات، فضای خالقانه، وجود خرده فروشی ها، خدمات 
و تسهیالت را با کیفیت حومۀ شهر یعنی خلوتی، آزادی، آرامش، هوای خوب، باغ ها، مانَک ها، گردشگاه ها تلفیق 
می کند و در عین حال از ویژگی های ناپایدار بسیاری از حومه ها و حواشی شهرهای امروزی نظیر تک کاربردی، 

تراکم کم، رشد بی رویه، یک نواختی و وابستگی به اتومبیل احتراز می کند )برند فری؛ 38:1387(.

2-1-4. عابر پیاده

عابر پیاده مهم ترین رکن ترافیک بعد از وسیلۀ نقلیه است. افرادی که هر روز برای انجام کار از منزل خارج 
را  مسیر  از  بخشی  می کنند،  حرکت  و...  بیمارستان  کارخانه،  بازار،  اداره،  دانشگاه،  مدرسه،  مقاصد  به  و  می شوند 
ناخواسته پیاده طی می کنند و حتی افراد حسب دستور پزشک موظف به انجام پیاده روی منظم می شوند و همچنین، 
تمامی افراد استفاده کننده از وسیلۀ نقلیه نیز از محل پارک خودرو یا ایستگاه حمل ونقل عمومی مسافت باقی مانده 

تا محل کار را نیز پیاده طی می کنند، تمامًا در زمرۀ عابران پیاده قرار می گیرند.

2-1-5. پیاده رو

پیاده رو راهی است که در امتداد خیابان و برای عبور عابران پیاده ساخته می شود. گاهی پیاده روها به وسیلۀ جدول 
و باغچه با پوشش گیاهی )درخت، چمن، شمشاد( از خیابان جدا می شوند و گاهی پیاده روها فقط یک راه هموار 
مناسب برای قدم زدن و کاماًل مستقل از خیابان هستند و مثاًل برای تردد عابران پیاده در یک پارک ایجاد می شوند 

)ویکی پدیا، دانش نامۀ آزاد(.

برای کسانی که تا مقصد )خانه، مراکز خرید، پارک، مکان های ورزشی، فرهنگی و مانند آن( یا قسمتی از راه 

1- www.newrdesign.com
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مقصد را پیاده طی می کنند، امکانات خاصی مهیا می شود که پیاده رو یا منطقۀ خاص پیاده نام دارد. تمامی این 
پیاده روها و مناطق خاص پیاده باید مجهز به امکانات مورد نیاز پیاده )تلفن، توالت، روشنایی( باشند. پیاده رو نیز باید 
تا حد ممکن با راه ماشین برخورد نداشته باشد و مطمئن، تمیز، با زیرساخت مخصوص و مناسب پیاده ساخته شود.1

2-1-6. خیابان

در فرهنگ فارسی امروز خیابان چنین تعریف شده است: راه همگانی ساخته شده در یک شهر یا یک روستا 
که معمواًل دارای پیاده روهایی در دو سوی سواره باشند؛ گذرگاه جدول بندی شده در یک باغ، پارک، ورزشگاه و... 

)صدری افشار؛ 75:1375(.

خیابان فرآوردۀ اسکان پراکندۀ خانه هاست؛ ساختاری برای توزیع زمین که امکان دستیابی به قطعات انفرادی 
را میسر می سازد؛ خیابان دارای ویژگی کارکردی عمیق تری نسبت به میدان است. معماری پشت صحنۀ خیابان در 

حال گذر به چشم می آید )کریر؛ 21:1375(.

پیاده روها،  خیابان،  می کند.  ارزیابی  می نامد،  راه  که  شهر  شاخصۀ شکل  عناصر  از  یکی  جزء  را  خیابان  لینچ 
گردشگاه ها، این ها حلقه های زنجیره ای هستند که بیننده در طول آن ها به گونه ای عادی، تصادفی یا بالقوه در حال 
گردش است. هر خیابانی بسته به تراکم استفاده کننده، اختالط کاربری ها، اشکال مختلف دارد و سلسله مراتبی از 

فضای عمومی تا خصوصی را شامل می شود )حبیبی؛ 28:1382(.

2-1-7. مفهوم پیاده راه

از وسایل  پیاده است و  با عابر  باالترین حد نقش اجتماعی اند که در آن ها تسلط کامل  با  پیاده راه ها معابری 
نقلیه موتوری تنها برای سرویس دهی به زندگی جاری در معبر استفاده می شود. پیاده راه ابزاری برای فعالیت جمعی 

به خصوص در ارتباط با اقتصاد شهری، کیفیت محیطی و سالمت اجتماعی است )پاکزاد؛ 274:1386(.

شهر  عمومی  محیط  به عنوان  پیاده راه  که  است  معتقد  نیز  معاصر،  شهری  مسائل  متفکران  از  جیکوبز،  جین 
می تواند مردمی که یکدیگر را نمی شناسند، در صحنۀ اجتماع گرد هم آورد. در این جمع اجتماعی سطح معینی از 
تماس مفید و لذت بخش میان افراد وجود دارد، مانند توصیۀ عابری به عابر پیادۀ دیگر، قرض دادن سکه برای تلفن، 
دادن آدرس و...؛ که همۀ آن ها به ظاهر روابطی بسیار جزئی و بی اهمیت به نظر می رسند، ولیکن مجموعه ای را فراهم 

می کنند که دیگر جزئی و بی اهمیت نیست )اسداللهی؛ 80:1383(.

پیاده راه های شهری محل حضور همۀ شهروندان و مشارکت آنان در زندگی شان است؛ این فضاها در مقیاس 
و  ارتباطی  نقش  پیاده راه ها عالوه بر  از شهروندان هستند.  پذیرای گروه های مختلفی  و  همۀ شهر عمل می کنند 

دسترسی، مکانی امن و راحت برای تماس اجتماعی، گردشگری و تماشا و... را فراهم می آورند )بزاز؛ 37:1384(.

1- www.kentli.org
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شکل 2-1. پیاده راه سپه ساالر تهران
)www.bezanimbiroon.com(

شکل 2-2. پیاده راه دنور آمریکا
)www.roozrang.com(

در فرهنگ فارسی امروز، واژه هایی که مرتبط با پیاده راه هستند، چنین تعریف شده اند:

پیاده: کسی که بدون سوارشدن بر  وسیله ای با پای خود از جایی به  جایی برود.- 

پیاده رو: بخشی از کنار خیابان که ویژۀ گذر عابر پیاده است.- 

پیاده روی: عمل یا فرآیند پیاده  راه رفتن به منظور کار، گردش، سرگرمی یا ورزش.- 

اکنون، یکی از شاخص های مدنیت در شهرنشینی معاصر، وجود فضاهای امن و شایسته برای عابران پیاده است. 
بیان توصیفی پیاده روها و زندگی اجتماعی و روزمره در خیابان و سایر فضاهای شهری به خوبی مبین این نکته است 
که حیات مدنی تنها با حضور مردم آن ها به صورت پیاده امکان پذیر است. چنان که گوردن کالن می گوید: »برای آنکه 
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مردم از طریق حرکت کردن و نگاه کردن به شهر از آن لذت ببرند، الزم است تا با اولویت دادن به پیاده روها و اتصال 
و پیوستگی آن ها، شهر را برای حرکت پیاده آماده کرد.« به نظر او شهر مجموعه ای حرکت دار است و مردم، شهر را 
به صورت تناوب پیوستۀ مناظر ادراک می کنند. اگر خیابان ها و به تبع آن پیاده راه ها، چنان که لینچ می گوید که باید به 
امیدها و شادی های مردم و به احساس اجتماعی ایشان فرصت بروز داد، بتوانند به چنین کیفیتی دست یابند، آنگاه 
محل حضور مردم می شوند و در این صورت تاریخ می سازند، وقایع می نگارند و خاطره ها را در ذهن نقش می بندند 

و تبدیل به گذری هویت بخش و زندگی ساز می شوند )حبیبی؛ 38:1382(.

راه ها، استخوان بندی شهر را تعریف می کنند. احجام و ساختمان ها فضاهای مثبت هستند و راه ها فضاهای منفی 
که دسترسی ها )ارتباطات و تبادل اطالعات( را برای شهروندان میسر می سازند. برای ایجاد شهرهای با روح و زنده، 
پیش از هرچیزی باید راه های پیاده را سرشار از فعالیت و حس زندگی کرد. این راه های انسانی )در مقیاس انسان( 
گونه ای از فضاهای عمومی شهر به شمار می روند که کاربری های متنوع در امتداد آن ها چیده می شوند )کاشانی جو؛ 

.)23:1388

2-1-8. مؤلفه های سازندۀ پیاده راه ها

انگارۀ کلی این تحقیق را می توان احیای نقش انسان پیاده در شهر بیان کرد؛ لذا، بازشناسی مؤلفه هایی که در 
تعادل با هم بستری برای شکل گیری حیات مدنی ایجاد می کنند، ضروری است. مؤلفه هایی که در این انگاره اهمیت 

می یابند، عبارت اند از: عابر پیاده، معبر پیاده، فعالیت ها و کاربری های شهری پیرامون مسیر.

2-1-9. عابر پیاده

انسان به عنوان بهره ور و عامل پدیدآورندۀ شهر، در شهر ساکن است، زندگی می کند و در آن فعالیت می کند. 
حضور او در شهر دائمی است، چه به عنوان ساکن قطعه ای از شهر و چه به عنوان عابر در قطعاتی دیگر. در حالت 
دوم برآورد نیازهای انسان با حضور موقت مطرح می شود که در آن امنیت، آسایش، ایمنی و خوشایندی از حضور 
در فضای شهری مدنظر است و به تأسیسات و تجهیزاتی نیاز دارد که بتواند امکان حضور او را فراهم آورد )حبیبی؛ 

.)9:1378

2-1-10. معبر

ساده ترین عنوانی است که می تواند هدف طراحی مسیرهای پیادۀ گردشگری را بیان کند. لزوم توجه به عوامل 
کیفی و کمی مربوط به آن که تحت تأثیر طی کنندۀ آن )انسان( و طی شوندۀ آن )زمان( در رابطه با توده و فضای 

موجود )مکان( تعریف می شوند، مطلوبیت معبر پیاده را به دنبال خواهد داشت، مانند:

توجه به ابعاد زیست محیطی در حرکت پیاده چون راحتی، آسایش، دلپذیری، حفاظت آب وهوایی، جلوگیری - 
از آلودگی های دیداری، شنیداری، بویایی و...، تأمین فضاهای فراغتی و تفریحی و تلفیق با فضاهای طبیعی.

تأمین ایمنی عابر پیاده، رفع خطرها و موانع طی مسیر- 
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لزوم رعایت مقیاس انسانی و ایجاد فضاهای انسانی با توجه به حواس پنج گانه و نحوۀ تأثیرپذیری انسان از - 
این حواس در ادراک فضایی و احساس خوشایندی

توجه به نوع فعالیت انجام شده در مسیر و پراکندگی فضایی آن- 

توان خوانایی، عاملی که از طریق آن شخص می تواند راه و جهت خود را بیابد )پروند؛ 1371(.- 

2-1-11. انواع پیاده راه ها به لحاظ محدودیت حرکت سواره

الف: پیاده راه هایی که هیچ وسیلۀ نقلیه ای اجازۀ تردد در آن ها را ندارد.- 

ب: پیاده راه هایی که در ساعات خاصی از روز )معمواًل عصرها و روزهای خاص از هفته یا سال( مانع ورود - 
وسایل نقلیه می شوند.

ج: پیاده راه هایی که بعضی از وسایل نقلیۀ بسیار کم سرعت اجازه تردد در آن را دارند.1- 

2-1-12. جامعۀ پیاده مدار

یک جامعۀ پیاده مدار برای مردم، با مقیاسی انسانی و با تأکید بر افراد بدون ماشین، با باالبردن درجۀ ایمنی، 
لذت بخش  دوچرخه سواری  و  پیاده روی  سالمت،  موفقیت،  پرطراوت کردن،  ترکیب،  متعادل کردن،  بی خطرکردن، 
بازگشته  انسان ها  به حقوق  پیاده مدار جامعه ای است که  انسان ها طراحی شده است. جامعۀ  و راحت و مشارکت 
است؛ نگاه ویژه ای به کودکان، جوانان و افراد معلول دارد و قصد آن ازبین رفتن کنش های عصبی آن ها با کاهش 
تماس های منفی در افراد باالی شش سال است. جامعۀ پیاده مدار جامعه ای است، کهن، تاریخی و شایستۀ حمایت. 
یک جامعۀ پیاده مدار جامعه ای است، فشرده، جدید، تازه، نیروبخش و با گروهی از مردم که از خیابان ها، مانَک ها، 

میدان ها، ساختمان ها و سایر فضاهای فیزیکی خودشان لذت می برند.2

2-1-13. پیاده مداری

پیاده مداری به طیف گسترده ای از موضوعات طراحی اشاره دارد که با مقولۀ پیاده روی ارتباط می یابند. در مقیاس 
کالن برنامه ریزان و طراحان شهری  باید اختالط کاربری ها را در کنار موضوعات مرتبط با طراحی سایت و شبکۀ 
معابر در نظر بگیرند. در مقیاس خرد، پیاده مداری به توجه دقیق به جزئیات و طرح پیاده روها، خطوط عابر، نمای 
ساختمان ها، نیمکت و دیگر عناصر مرتبط با مقیاس انسانی نیاز دارد. در نهایت، پهنۀ پیاده مدار مکانی است که 
ساکنان آن با هر سن و توانایی می توانند امنیت، راحتی، آسایش، تناسب و جذابیت در پیاده روی را نه تنها در هنگام 

فراغت، بلکه در استفاده از تجهیزات آمدوشد نیز احساس کنند )بهزادفر؛ 310:1378(.

1- www.zibasazi.ir
2- www.walkable.org
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2-1-14. فضای شهری

فضاهای شهری بخشی از فضای باز و عمومی شهرها هستند که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی اند؛ یعنی 
جایی که شهروندان در آن حضور دارند. فضای شهری صحنه ای است که داستان زندگی در آن گشوده می شود 

)پاکزاد؛ 78:1385(.

فضای شهری بستری محاط شده با عناصر شهری است که در آن روابط و فعالیت های اجتماعی متبلور می شوند 
و شکل می یابند. چنین مکانی به سبب خصوصیات کالبدی نمادین خود و واقعه و حادثۀ جاری در آن هویت بخش 
است و باعث ایجاد خاطرات جمعی و فردی در اذهان افراد و جامعه می شود. از میان فضاهای شهری، مسیرها 
عمده ترین سهم را نسبت به سایرین به خود اختصاص می دهند. مسیرها فضاهایی را تصور می کنند که به صورت 
روزمره بیشترین حیات جمعی را در خود جای می دهند؛ این مسیرها به صورت انواع خیابان های شهری، عبوری، 

محلی، بلوارها، کوچه ها و بن بست ها و پیاده راه ها در سطح شهر عینیت می یابند )پاکزاد؛ 78:1385(.

شکل 2-3. میدان ترافالگار در لندن
)www.parsacity.com(

2-1-15. فضای قابل درک

واژۀ فضای قابل درک تا حدودی متناقض نما )پارادوکس( است، زیرا هر فضایی ممکن است، دیر یا زود درک 
شود و نمی توان دوگونه فضای قابل درک و غیرقابل درک را از یکدیگر تفکیک کرد. برای رهایی از این تناقض باید 
»قابل درک بودن« را از جنبۀ دیگری تفسیر کنیم. بدین ترتیب اگر فضای شهری را به عنوان یک جزء بسیار مهم از 
ساخت شهر بپذیریم که محل وقوع بخش مهمی از فعالیت ها و روابط اجتماعی است، عملکرد فضای شهری، مکمل 
فعالیت انجام شده در تودۀ محصورکنندۀ آن است؛ این فضا وقتی قابل درک است که ارتباط بین فضا و تودۀ اطراف 
آن تعریف شده باشد، فعالیت های آن فضا دیده شود، به نحوی که بیننده بتواند کلیت آن را درک کند، عناصر و اجزاء 
آن را هم بسته بداند و جاگیری هر عنصر در مجموعۀ فضا و در میان عناصر دارای معنی باشد )سعیدی؛ 59:1389(.
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2-1-16. عرصه های عمومی

عرصه های عمومی به عنوان بنیۀ جامعۀ مدنی، مجموعه ای از فضاهای مادی و نهادی به صورت فراگیرند که 
در آن اعضای جامعه گرد هم می آیند و تجربیاتی را به صورت مشترک کسب و نمادها را برای یافتن معنا، عرضه 
و تبادل می کنند و از طریق جست وجو برای وفاق و اجماع و همین طور درک تفاوت ها سعی در تقابل و هم زیستی 
به صورت جمع گرا دارند. عرصه های عمومی که در مرکز شهرها قرار گرفته اند، مانند آگورای یونانی، توانسته اند، 

فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شهر را با هم ادغام کنند )مدنی پور؛ 52:1389(.

2-1-17. عرصه های خصوصی

عرصه های خصوصی بخشی از زندگی اند که به اندازۀ ظرفیت شخصی خود فرد تحت کنترل او و خارج از دید 
و توجه عموم مردم و کنترل دولتی و رسمی هستند. عرصۀ خصوصی، عرصۀ آزادی انتخاب برای فرد است که 
از دسترس دیگران در امان است. حق برخورداری از حریم خصوصی به عنوان تنهازیستن نیز تفسیر شده است؛ 
را  از فضا  امکان می دهند، بخشی  به فرد  نهادینه شود که  قانونی  از طریق چارچوب های  همان طور که می تواند 

به عنوان ملک خصوصی خود قلمداد کنند )مدنی پور؛ 52:1389(.

2-1-18. شهر سالم

اولین بار مفهوم شهر سالم را پروفسور لئونارد دهل مطرح کرد: شهر سالم شهری است که به طور مداوم و پیوسته 
در حال ایجاد و بهبود محیط های اجتماعی و کالبدی خویش است و منابع اجتماعی خود را گسترش می دهد. دکتر 
جان اشتون شهر سالم را محصول ارتباط متقابل و نزدیک بین شهروندان، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی داخل 
برای سالمت  را  نتواند منابع اساسی  ناسالم است که  او شهر موقعی  از نظر  شهر و منابع محیطی شهر می داند. 

شهروندان خود تأمین کند )صالحی؛ 12:1380(.

2-1-18-1. معیارهای کیفی شهر سالم

ازنظر سازمان جهانی بهداشت، یک شهر سالم برای تحقق اهداف کیفی زیر تالش می کند:

داشتن محیط فیزیکی سالم، تمیز و امن با کیفیت باال- 

داشتن اکوسیستم پایدار شهری- 

ایجاد مشارکت همگانی در تصمیماتی که بر زندگی، سالمت و رفاه مؤثر است.- 

داشتن اقتصاد شهری زنده، نوآور و پویا- 

داشتن ساختار شهری مناسب برای اعمال ویژگی های قبلی )معصوم؛ 13:1380(- 
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2-2. تاریخچۀ ایجاد پیاده راه ها در جهان

راه های پیاده رو دارای پیشینه ای به قدمت خود خیابان ها هستند. در بیشتر موارد گذرگاه های پیاده راهی برای 
توسعۀ زیستگاه ها بوده اند. از گذشته های دور، آمدوشد وسایل نقلیه در مراکز شهری تنها در ساعاتی خاص از روز 
مجاز بود. در رم باستان، شب هنگام گاری های سنگین را از هستۀ داخلی شهر با موانع سنگین دور نگه می داشتند. 
در قرن نوزدهم، جداسازی افقی پیاده ها و آمدوشد کالسکه ها در داخل گذرگاه های پیاده و جاده ها عمومیت یافت. 
پس از شروع قرن کنونی، تجربۀ بستن خیابان های معمولی بر ترافیک همه گیرتر شد. پیش از جنگ جهانی دوم، 
در خالل دهۀ 1930، برنامه ریزی هایی برای اولین شبکه های گذرهای پیادۀ مستقل در داخل محدوده های شهری 
جدید انجام شد. بیش از همه تبدیل شبکۀ گذرهای پیاده به یک مستقل به منظور تضمین کردن عبور آزاد برای 
آمدوشد سواره انجام شد. سرانجام در دهۀ 1940 و 1950، در جریان بازسازی خرابه های جنگ و نوسازی مراکز 

تاریخی شهرها، ایدۀ خیابان های خرید مراکز شهری با آمدوشد آزاد مطرح شد )کاشانی جو؛ 1389: 58(.

2-2-1. بررسی تجارب اروپایی

محدودۀ خاص پیاده در مراکز شهرها:

ایجاد این نوع مراکز خاص پیاده با حذف کامل تردد سواره در بیشتر شهرهای کشورهای اروپایی به خصوص 
آلمان و فرانسه با نظرهای زیر انجام شد:

ایجاد -  کالبدی،  جذابیت  و  زیبایی  جنبه های  بر  آن  اولویت  و  پیاده  محور  عملکردی  جنبه های  به  توجه 
واحدهای تجاری با تنوع کاال، اجرای برنامه های سرگرم کننده و تفریحی در معابر که سبب زنده بودن فضای 

خیابان در بیشتر ساعات روز شده اند.

تدارک لوازم و امکانات رفاهی مناسب مثل محل نشستن، فضای سبز، نور مناسب و کف سازی.- 

افراد در این مکان ها می شوند و به رونق اقتصادی -  ایجاد کاربری های متنوع که سبب حضور طوالنی تر 
خیابان می افزایند.

بهبود ترافیکی یکی از اهداف عملیاتی برنامه ریزان شهری در ایجاد محدوده های پیاده بود که در ابتدا این - 
امر منطقی به نظر نمی رسید، ولی براساس مشاهدات نتایج به دست آمده تمام ترافیک خیابان مسدودشده به 

خیابان متصل به آن جریان نمی یابد.

سایر اهداف مورد نظر در شهرهای آلمان از بستن خیابان بر اتومبیل عبارت اند از:

حفاظت از عملکردهای هستۀ مرکزی شهر- 

توجه به مسائل اجتماعی و تقویت ارزش های فرهنگی- 

ایجاد تسهیالت دسترسی برای خریداران- 

تقویت تصویر ذهنی شهر از طریق ایجاد ارتباط بیشتر افراد با آن- 
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کاهش آلودگی های صوتی و هوا- 

بهبود سیمای ظاهری شهر- 

افزایش مکان های سبز، آب راه ها، آب نماها، سایبان ها، نیمکت ها، چراغ ها، رستوران های فضای باز به عنوان - 
مؤلفه های سازندۀ محیط امن، مطلوب و سالم

عالوه بر مزایا، این طرح پیامدهای منفی نیز دربر داشته است که عبارت اند از:

مشکل حمل بسته های خرید و راه رفتن در مسیرهای طوالنی برای عده ای خاص- 

کاهش میزان امنیت فردی به خصوص در ساعات پس از غروب آفتاب و محالتی که جرم و جنایت در آن ها - 
بیشتر اتفاق می افتد.

2-2-2. نمونۀ خارجی موفق

استراسبورگ - فرانسه:

سیاست شهر استراسبورگ زدودن ماشین از مرکز شهر برای ایجاد راهی برای حمل ونقل عمومی، اتوبوس ها، 
پیاده سازی نخستین گردش  با  البته  بود؛  پیاده روی در سال 1992  آغاز  تراموای جدید، دوچرخه سواران و  خطوط 
برنامه، شامل: توسعۀ محوطه های آزاد از ترافیک در مرکز شهر و ممنوع ساختن ورود ماشین های شخصی و دسترسی 

که به تراموا، اتوبوس، تاکسی، دوچرخه و پیاده محدود شده بود.

پیش بینی های شلوغی ترافیک در مرکز شهر نشان داد که حذف تمام عبورومرورها به یک باره اتفاق نیفتاده 
است. در سال 1990، پیش از پیاده سازی استراتژی، شمار وسایل نقلیه در مرکز شهر تقریبًا 240000 وسیلۀ نقلیۀ 
موتوری در روز بود. در سال 2000، این آمار به 16 درصد تنزل داشت و به رقم 200000 وسیلۀ نقلیۀ موتوری در 

روز رسید.

پیشینۀ شهر:

عبوری،  رودخانۀ  کانال،  به واسطۀ  شهر  این  است.  شده  واقع   Rhine رودخانۀ  ساحل  در  استراسبورگ  شهر 
ساختمان های تاریخی و بناهای یادبودش شهرت پیدا کرده است. مرکز این شهر روی یک جزیره واقع شده است 

که توسط یونسکو به عنوان میراث تاریخی جهانی ثبت شده است.

در طی سال 1980، شهر با رشد مشکالتی مواجه شد که به ترافیک وابسته بودند؛ شلوغی های مکرر، آلودگی 
آب وهوا و سطوح باالیی از تصادفات؛ جذابیت مرکز شهر برای بازدیدکنندگان در حال کم شدن بود.

هدف اصلی برنامه، کاهش تسلط ماشین های شخصی و افزایش استفاده از اشکال پایدار در حمل ونقل )حمل ونقل 
عمومی، دوچرخه سواری و پیاده روی( در مرکز شهر بود. در اوایل دهۀ 90، تصمیم گرفته شد، دو خط تراموا برای 

خدمات رسانی به مرکز شهر احداث شود؛ از این  رو، ایجاد فضایی باز برای احداث تراموا در خیابان ضروری بود.
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شکل 2-4. تراموای شهر استراسبورگ
)www.khodronegaran.com(

اولین قدم، در سال 1992 برداشته شد که شامل توسعۀ حدود آزاد ترافیکی در مرکز شهر استراسبورگ برای 
 B دورۀ آزمایشی بود. این منطقه رها از ترافیک )پیاده راه( بعدها به صورت دائمی درآمد و با ساخت خط تراموای

مجدداً توسعه پیدا کرد.

نخستین خط تراموا )تراموای A( در سال 1994 افتتاح شد و به دنبال آن خط تراموایB  در سال 2000 تکمیل 
شد و محل های پارک ماشین و سوارشدن در طول خط تراموای جدید احداث شد.

شکل 2-5. مرکز شهر استراسبورگ
)www.eavar.com(
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مخالفت با طرح در میان برخی خرده فروشان در مرکز شهر استراسبورگ قابل توجه بود؛ به این خاطر که در 
طول مدت اجراشدن احداث تراموا کسب وکارشان متضرر می شود و دسترسی به مراکز فروشگاهی مرکز شهر کاهش 
می یابد. همچنین، آن ها می ترسیدند که پیاده راه کردن مرکز شهر و ممنوع کردن ورود ماشین ها به این نقطه از شهر 

می تواند مانع بازدید مشتریان از مغازه های آن ها شود.

نتایج کار

در سال  استراسبورگ می شدند؛  وارد مرکز شهر  نقلیۀ شخصی  تقریبًا 240000 هزار وسایل  در سال 1990، 
2000، این تعداد به 200000 عدد رسیده بود. بررسی ها نشان دادند که بدون این برنامه، جابه جایی شمار ماشین ها 
ممکن بود، در همان حال به 300000 عدد برسد. امکان بررسی وجود نداشت که چه مقدار از این ترافیک ناپیدا به 

سایر خیابان ها جابه جا شده بود. این استراتژی بسیار پایدار و موفق بود.

پذیرش استراتژی

مخالفت های شدید با برنامه توسط برخی از گروه ها، راهی را برای پذیرش مثبت و خط مشی ایجاد کرد که از 
لحاظ سیاسی موفق بود. مشاهده شد که برخی از کسب وکارها در ارقام مبادله ایشان افزایش داشتند. برخی از تجار و 
ساکنان محلی خواستار پیاده راه کردن و ایجاد پارکینگ در محله های خودشان بودند. پیاده مدارکردن ارزش سرمایه ها 
را افزایش می دهد و حمایت کردن از فضاهای پارکینگ، سرعت افرادی را که به سبب پارک ماشین داخل و خارج 

می شوند، تقویت می کند و نتیجۀ آن توسعۀ تجارت است.

کیفیت زندگی

حذف ماشین از مرکز شهر، به فضا این اجازه را داد تا عابران پیاده و دوچرخه سواران کیفیت زندگی را برای 
همه بهتر کنند.

عوامل کلیدی موفقیت

در -  حتی  باشند؛  داشته  زیادی  پایداری  که  راه حل هایی  کشف  به  تعهد  و  قوی  سیاسی  دید  یک  داشتن 
مواجه شدن با مخالفت ها ضروری است.

ایجاد شفافیت و ارائۀ اطالعات منظم دربارۀ پیشرفت پروژه- 

 -Wall- )تأمین کردن سودمندی های ملموس، وقتی که فضای خیابان از راننده ها و خودروها حذف می شود 
.)strom, 2011: 35
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3. بررسی نمونۀ پژوهش

3-1. معرفی نمونۀ پژوهش و ویژگی های آن
3-1-1. خیابان شهید فیاض بخش

می توان  هستند،  واقع  خیابان  این  در  که  اماکنی  ازجمله  دارد.  قرار  شهر  پارک  شمال  ضلع  در  خیابان  این 
ناحیۀ 23 تهران  انقالب  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، خانۀ کشتی شهدای هفتم تیر، دادسرای عمومی و 
)نیابت قضایی(، کشیک شب دادسرای عمومی و انقالب تهران، دادگاه عمومی و انقالب ناحیۀ 12 تهران، پارک 
سوار فیاض بخش، ادارۀ مؤظفین و بازنشستگان ادارۀ وزارت آموزش وپرورش، مؤسسه صندوق قرض الحسنۀ شهید 
فیاض بخش، بهزیستی کشور، بانک رفاه کارگران شعبۀ فیاض بخش، بانک توسعه وتعاون باجۀ بهزیستی، فروشگاه 
عرضۀ محصوالت تولیدی مددجویان بهزیستی کشور، سازمان بهزیستی کشور، آکادمی ورزش پهلوانی و زورخانه ای، 
باشگاه ورزشی شهید فهمیده، کانون جهانگردی و اتومبیل رانی، مجتمع تجاری رشید، سازمان امالک و مستغالت 

شهرداری تهران را نام برد.

ارتقای سطح سالمت شهر، مطالعۀ  موضوع این تحقیق طراحی و مکان گزینی پیاده راه های شهری به منظور 
برای  پیاده راه  این  درست  اجرای  و  ساماندهی  که  است  فیاض بخش«  خیابان  شهر  پارک  شمال  موردی: »ضلع 

راهکارهای اجرایی درست در حفظ و ارتقا سطح سالمت شهری مدنظر است.

شکل 3-1. خیابان فیاض بخش ـ ضلع شمال پارک شهر ـ وضع موجود
)منبع: نگارنده(
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نقشۀ 3-1. نقشۀ وضع موجود کاربری های اطراف خیابان فیاض بخش
)منبع: واحد GIS شهرداری منطقۀ 12(

نقشۀ 3-2. نقشۀ وضع موجود تیپ شبکۀ دسترسی اطراف خیابان فیاض بخش
)منبع: واحد GIS شهرداری منطقۀ 12(
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3-1-2. ویژگی های نمونۀ پژوهش

از ویژگی های خیابان فیاض بخش می توان به وجود پارک شهر در ضلع جنوب خیابان و استقرار مراکز مهم 
دیگری که پیرامون پارک شهر وجود دارد، ازجمله: شهرداری تهران، ساختمان شورای شهر، پزشکی قانونی، دیوان 
دادگستری،  وزارت  ایران،  اتومبیل رانی  و  جهانگردی  کانون  کشور،  رسمی  روزنامۀ  سنگلج،  تاالر  اداری،  عدالت 
ورزشگاه شهدای هفتم تیر، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، سازمان بهزیستی کل کشور و... اشاره کرد. پارک 
شهر از شمال به پایانه و خیابان فیاض بخش، از سمت غرب به خیابان وحدت اسالمی، از سمت جنوب به خیابان 

بهشت و از شرق به خیابان خیام و محلۀ سنگلج و قورخانه محدود می شود.

 

 مراحل تحقیق

 استفاده از اسناد 

تهیه و جمع آوری عکس ها،  
 نقشه ها و تصاویر 

 تنظیم جداول و نمودارهای جامع 

 –مشاهدات سازمان یافته 
آمارگیری –پرسشگری   

شکل 3-2. مراحل تحقیق و ابزارهای پژوهش
)منبع: نگارنده(

4. جمع بندی و ارائۀ پیشنهادات

نتایج حاصل از پرسش ها در خصوص ناهم گونی جامعه نشان می دهد، بیش از 50 درصد پاسخ گویان مرد هستند. 
بیشترین توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس گروه های سنی در ردۀ سنی 18 تا 30 هستند. بیش از 50 درصد جامعۀ 
آماری مجرداند و 80 درصد این جامعه دارای تحصیالت حداقل کاردانی و کارشناسی اند. همچنین، قریب به 50 

درصد جامعه شاغل اند که متوسط میزان درآمد ماهیانۀ آن ها یک میلیون تومان است.

بیش از 67 درصد از پرسش شوندگان تحقیق از کیفیت پیاده راه مسیر رضایت نسبی داشته اند و 23 درصد از 
آن ها کیفیت محیطی مسیر را نامطلوب دانسته اند که تاریکی و خلوت بودن مسیر خصوصًا در شب و نظارت نداشتن 
مسئوالن و ایمنی ضعیف افراد حین حرکت در مسیر، ازجمله کودکان و سالمندان، بیشترین علت این نارضایتی را 
شکل داده اند؛ چنان که قریب به 50 درصد افراد از این شرایط احساس نارضایتی کرده اند. لیکن، درمجموع کیفیت 
مسیر،  راحتی  فضا،  منظر  ازجمله  محیطی  کیفیت  معیارهای سنجش  سایر  از  افراد  نسبی  رضایت  به دلیل  محیط 
لذا، فرضیۀ میزان  ارزیابی شده است.  لیکرت، نسبتًا خوب  از طیف  امتیاز 3/29  با  و...  امکانات و خدمات موجود 

رضایتمندی پیاده راه از کیفیت این مسیر در سطح باالیی قرار می گیرد، تأیید شده است.
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تعامالت اجتماعی میان استفاده کنندگان از این مسیر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، چرا که در حدود 50 درصد 
از پرسش شوندگان به حاضران در فضا در خصوص صحبت دربارۀ مسائل روزمرۀ زندگی اعتماد نداشته اند، که علت 
همچون  جمعی  فعالیت های  در  آن ها  همچنین، شرکت نکردن  می دانند.  افراد  اولیۀ  شناخت  نداشتن  را  آن  اصلی 
ورزش های گروهی، جشن ها و... از دیگر عوامل مؤثر بر این مهم شناخته شده اند. لذا، فرضیۀ سطح باالیی از روابط 

و تعامالت اجتماعی میان بهره برداران پیاده راه، برقرار است.

روابط بین دو متغیر رضایتمندی افراد از کیفیت محیطی پیاده راه و سطح روابط و تعامالت اجتماعی وی با سایر 
افراد با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن )با ضریب همبستگی 224 درصد و سطح معناداری 022 درصد( تأیید 
شده است؛ که مثبت بودن این رابطه نشان می دهد، هرچه رضایتمندی فرد از کیفیت محیطی مسیر بیشتر باشد، 

سطح معناداری باالتری را در روابط اجتماعی دارد.

تأثیر هریک از معیارهای سنجش کیفیت محیطی مسیر بر متغیر روابط و تعامالت اجتماعی افراد متفاوت است. 
چنان که معیارهای دسترسی، کاربری و فعالیت، ایمنی و امنیت با ضرایب همبستگی 229 درصد، 344 درصد و 209 
درصد به ترتیب بیشترین رابطه را با این مهم داشته اند و معیارهای راحتی و آسایش، امکانات و خدمات و منظر فضا 

به ترتیب کمترین رابطه را داشته اند.

به اندازه ای است که  برنامه ریزی شهری  اجتماعی و شهروندان در  به مفاهیم سالمت  امروزه، ضرورت توجه 
نه تنها اتفاق  نظر و تأکید تمامی صاحب نظران و حرفه مندان به طور مشترک بر جنبۀ سالمت شهروندی و توسعۀ 

فضاهای شهری است، بلکه فلسفۀ وجودی آن ها گسترش ارتباطات اجتماعی - فرهنگی و محیطی است.

از یافته های این تحقیق که به منظور تعیین رابطۀ میان سالمت شهروندی از کیفیت محیطی پیاده راه و تعامالت 
پیاده راه و  از  اقتصادی بهره برداران  از یک سو و تعیین رابطه بین خصوصیات فردی، اجتماعی و  با یکدیگر  افراد 
رضایتمندی آن ها از کیفیت محیطی مسیر درجهت تقویت سالمت شهروندی افراد از سوی دیگر انجام شده است، 
به نظر می رسد، کیفیت محیطی پیاده راه بر سالمت شهروندی بهره برداران از فضا تأثیرگذار است. چنان که هرچه 
به نظر  و  شد  خواهد  بیشتر  افراد  شهروندی  سالمت  باشد،  بیشتر  پیاده راه  محیطی  کیفیت  از  رضایتمندی  میزان 
می رسد، خصوصیات فردی، اجتماعی و اقتصادی بهره برداران از پیاده راه به رضایتمندی آن ها از کیفیت محیطی 
مسیر درجهت تقویت سالمت شهری تأثیرگذار است. این تحقیق از طریق روش کیفی و در چارچوب مطالعۀ موردی 

در پیاده راه انجام و بدین منظور از 371 نفر از ساکنان محله پرسش شده است.

اواًل: فرضیۀ به نظر می رسد، خصوصیات فردی، اجتماعی و اقتصادی بهره برداران از پیاده راه بر رضایتمندی آن ها 
از کیفیت محیطی مسیر درجهت حفظ سالمت شهروندی آن ها تأثیرگذار است؛ تأیید شده است. به طوری که دو 
شاخص سطح تحصیالت افراد و وضعیت اشتغال آن ها به ترتیب با ضرایب همبستگی 194 درصد و 021 درصد 
در آزمون همبستگی با متغیر رضایتمندی از کیفیت محیطی مسیر درجهت تقویت سالمت شهری افراد در رابطه 

بوده اند؛ لیکن، چهار شاخص جنسیت، سن، وضعیت تأهل و درآمد ماهیانه ارتباط ضعیفی با این متغیر داشته اند.
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تأثیرگذار است،  از فضا  بهره برداران  بر سالمت شهری  پیاده راه  به نظر می رسد، کیفیت محیطی  ثانیًا: فرضیۀ 
چنان که هرچه میزان رضایتمندی افراد از کیفیت محیطی پیاده راه بیشتر باشد، سالمت شهری وی با سایر افراد در 
فضا بیشتر خواهد بود. به طوری که متغیر رضایتمندی از کیفیت محیطی مسیر با ضریب همبستگی 224 درصد با 
متغیر سالمت شهری افراد با ضریب همبستگی 209 درصد بیشترین ارتباط را داشته است و شاخص های راحتی و 

آسایش، امکانات و خدمات و منظر فضا در ارتباط چندانی با این متغیر نبوده اند.

ارائۀ پیشنهادات:

از آنجایی که ویژگی های متفاوت افراد بر رضایتمندی آن ها از کیفیت مسیر درجهت حفظ سالمت شهری - 1
مسیر  تجهیز  در  شهری  محلۀ  این  اقتصادی  و  اجتماعی  ویژگی های  به  توجه  لذا،  است،  تأثیرگذار  افراد 
ضروری است. چرا که رضایتمندی هرچه بیشتر افراد از کیفیت مسیر بر حضور هرچه بیشتر آن ها در فضا 
و به تبع آن شکل گیری و حفظ سالمت شهروندی آن ها مؤثر است؛ بنابراین، هرگونه اقدام درجهت ارتقای 

کیفیت محیطی مسیر می تواند به ارتقای سالمت شهری کمک کند.

از آنجایی که همۀ شاخص های کیفیت محیطی تأثیر یکسانی بر سالمت شهری و تقویت آن نداشته اند، - 2
ارتقا کیفیت مسیر لزومًا بایستی در اولویت ارتقای شاخص های مهم تر انجام شود، ازجمله:

ارتقای نفوذپذیری از طریق تسهیل دسترسی پیاده و پارک سوار- 

تقویت سرزندگی و پویایی مسیر از طریق تجهیز مسیر به خرده فروشی های گوناگون محلی و تجهیزات - 
بازی و سرگرمی برای کودکان و بزرگساالن و برگزاری فعالیت های فراغتی - تفریحی

ارتقای ایمنی و امنیت از طریق تقویت روشنایی، نورپردازی در شب، نظارت هرچه بیشتر مسئوالن و - 
حذف موانع فیزیکی از مسیر پرتردد پیاده

آگاه سازی و فرهنگ سازی و همچنین، توجه به رویکرد برنامه ریزی برای حفظ سالمت شهری برای جلب - 3
مشارکت های مردمی به منظور بهبود کیفیت محیط که موجبات تقویت حس مکان در افراد را نیز فراهم 

می آورد، می تواند از دیگر راهکارهای مهم در این خصوص باشد.

محل هایی برای نشستن و استراحت به خصوص برای گروه های مختلف سنی )سالخوردگان، کودکان و - 4
معلوالن و...( در طراحی دیده شود.

نیمکت های شکیل و مسقف در طول مسیر پیاده راه طراحی شود.- 5

بدنۀ پیاده راه هم ساز با بناهای هم جوار طراحی شود.- 6

در طراحی پیاده راه جهت یابی در طول مسیر مدنظر قرار گیرد.- 7

با توجه به تنوع عملکردی و بروز فعالیت های مختلف در طراحی پیاده راه، زیرساخت، کف سازی و مسیر با - 8
کیفیت مطلوب و مناسب طراحی و اجرا شود.
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طراحی آب نماهای زیبا در طول مسیر پیاده راه- 9

طراحی فضاهای سبز همراه با تأکید بر زیبایی منظر شهری- 10

برای بهبود وضعیت سالمت شهروندان، طراحی مسیرهای پیاده راه برای پیاده روی افراد در کالن شهرها - 11
توسط مسئوالن در دستور کار قرار گیرد.

با ایجاد مسیرهای پیاده، امید به زندگی و انگیزه در مردم باال می رود و می تواند به سالمت جامعه کمک - 12
کند.

جدول 4-1. راهنمای طراحی شهری پیاده==راه

ضوابط طراحی احکام طراحی معیارها

برای تنوع بخشی به مسیر پیاده راه وجود دست فروشان و فعالیت های 
فرهنگی در طول مسیر مجاز است و این خود مسیر پیاده راه را سرزنده 

می کند.
پیشنهاد می شود، در طراحی پیاده راه محل هایی برای فعالیت های 

فرهنگی ازجمله نمایش های خیابانی، سرگرمی، نقاشی و... درنظر گرفته 
شود.

دی
رکر

کا

در طراحی مسیر پیاده راه بهتر است، مکانی درنظر گرفته شود 
که به صورت شبانه روزی فعالیت داشته باشد، تا هم امنیت افراد 

استفاده کننده از مسیر باال برود و هم به صورت شبانه روزی فعالیت در 
مسیر وجود داشته باشد.

در طراحی پیاده راه به این نکته باید توجه کرد که طول مسیر طوری 
طراحی شود که در صورت تردد خودروهای امدادی یا ساکنان محلی 

که مجاز به تردد از ساعت 10 شب تا 9 صبح در مسیر هستند، مشکلی 
ایجاد نشود. ورود همۀ وسایل نقلیه به غیر از خودروهای امدادی و 

ساکنان محلی آن هم در ساعات خاص که به آن اشاره شد، در مسیر 
پیاده راه ممنوع است.

کاربری هایی ازجمله مسکونی، فضای سبز، گردشگری، تاریخی، 
مذهبی، فرهنگی و تجاری، به شکل محدود، کاربری هایی هستند که 

می توانند در اطراف مسیر پیاده راه طراحی شوند و بهتر است، برای 
فعالیت هایی همچون فروش مواد غذایی، فست فودها، رستوران ها، 

کافی شاپ ها و... در عقب نشینی ها درنظر گرفته شود؛ همچنین، امکان 
چیدن صندلی در قسمت عقب رفتگی که مزاحمتی برای افراد پیاده 

نداشته باشد، در نظر گرفته شود.
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ضوابط طراحی احکام طراحی معیارها

مکان هایی که برای نشستن درنظر گرفته  شده است را می توان با 
فضای سبز محل قرارگیری گلدان ها ترکیب کرد که این امر موجب 

تعامل بیشتر با محیط می شود.

دی
کالب

شیب مسیر پیاده راه باید حداکثر 5 درصد باشد. ورود دوچرخه در 
مسیر پیاده راه ممنوع است و فقط به صورت پیاده یا پارک دوچرخه در 

محل های تعبیه شده در مسیر مجاز است.

با توجه به اینکه ممکن است، در مسیر پیاده راه دریچۀ آب روها و... وجود 
داشته باشد، برای جلوگیری از آسیب به افراد در حال تردد، آن ها را با 
فالورباکس های شکیل بپوشانند تا ضمن زیباترشدن مسیر، ایمنی نیز 

در مسیر ایجاد شود.

پیشنهاد می شود، در طراحی مسیر پیاده راه از چرخش های مالیم و 
نامحسوس استفاده نشود و برای جذابیت بیشتر مسیر کریدور، دید در 

هر قسمت با کالبد انتهایی بسته شود.

برای ایجاد فضایی برای مکث یا دور هم جمع شدن بهتر است، 
فضاهایی که به صورت عقب نشینی در مسیر هستند، به عنوان مثال 

قسمت هایی که بین دو ساختمان عقب نشینی کرده اند یا فضای خالی 
موجود در کنار مسیر، به عنوان مکانی امن و محلی برای کنار هم 

جمع شدن طراحی شود.

در دو طرف مسیر پیاده راه باید نماسازی مناسب و ایرانی - اسالمی 
ایجاد شود که وقتی فردی در مسیر پیاده راه قرار می گیرد، با نگاه به 

اطراف و نماهای کارشده از پیاده روی در مسیر لذت ببرد.
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ضوابط طراحی احکام طراحی معیارها

به منظور جلوگیری از خستگی فرد در مسیر پیاده راه، مسیر طوری 
طراحی شود که شیب کف و رمپ ها بیشتر از 5 درصد نباشد. برای 
سهولت استفادۀ سالخوردگان و معلوالن از مسیر پیاده راه در صورت 

وجود پله در مسیر از نرده های مناسب استفاده شود.

دی
کالب

مسیر پیاده راه باید پوشش گیاهی مناسب داشته باشد. در طراحی 
پیاده راه باید به کاشت درخت به صورت متنوع توجه شود و از کاشت 
درخت به صورت یکسان خودداری شود، زیرا این امر موجب خستگی 

فرد استفاده کننده از مسیر می شود.

در طراحی مسیر پیاده راه با توجه به طول مسیر و اختالف سطح باید 
نیمی از مسیر با پله های استاندارد و نیمی دیگر با رمپ پوشش داده 
شود. تعداد مجاز ایجاد پله در مسیر پیاده راه حداکثر سه پله است و 

فاصلۀ بین اختالف سطح ها بیشتر از 50 متر نباشد.

در ورودی و خروجی مسیر پیاده راه باید مکانی درنظر گرفته شود که 
دارای دو ساختمان روبه روی هم و دارای فرم و معماری ایرانی ـ 

اسالمی  باشد تا وحدت و یکپارچگی ورودی و خروجی مسیر پیاده راه 
آشکار شود.

دی
کالب
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