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        چكيده:چكيده:چكيده:چكيده:

قدم زدن در   از صحبت كه زماني. است پايدار توسعه ستايرا در شهري ريزي برنامه ضروريات از مداري پياده و پياده به توجه

 در مقاله اين. شودمياحساس  اجتماعي بخش در پايدار، توسعه مقوله و پياده بين ارتباط بيشترين يابد،مي ميان به شهري فضاهاي

 را اجتماعي پايدار توسعه اهداف رفيط از و پياده شهرهاي در راه پياده جانمايي براي كه نمايد تبيين را هاييشاخص تا است آن پي

 در كار اين مي باشد، اساسدر محورهاي شهري و ميداني راه هدف از انجام اين پژوهش، بررسي امكان ايجاد  .باشد داشته دربر نيز

لي ميدان همين راستا پژوهش حاضر با مطالعه و بررسي ميداني و تحليدر  ،باشدمي شهري ترافيك حجم كاهش روند بهبود راستاي

 .است عمومي هايعرصه عنوان به هاراه پياده موفقيت ميزان و ضعف نقاطشناخت  در سعي موردي نمونهشهداي ذهاب به عنوان 

 زيباسازيذهاب رشت به دليل كاهش تردد عبور و مرور وسايل نقليه و همچنين شهداي  ميدان كه دهدمي نشان ها يافتهنتايج و 

  پياده راه مي باشد.به  تبديل نسيلپتا داراي و ميداني شهري

  

  

  ميداني. محور هاي ،راه پياده جانمايي هاي شاخص ذهاب، شهداي ميدان اجتماعي، پايدار توسعه راه، پياده ::::    كليديكليديكليديكليدي    هايهايهايهاي    واژهواژهواژهواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

        

   ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

 نقليه وسايل از تنها و بوده پياده رعاب با كامل تسلط كه هستند اجتماعي نقش حد باالترين با معابري ها،راهپياده يا پياده معابر

 بازارچه، بازار، كوچه، صورت به توانندمي معابر اين. شودمي استفاده معبر در جاري زندگي به دهيسرويس منظور به موتوري

 شهر زا بخشي در عبوري سواره ترافيك بردن ميان از با هاراه پياده. بگيرند شكل مجتمع يك فضاي يا پارك ميدان، در مسيري

 .)274: 1384 پاكزاد،( .گيرندمي شكل تجاري يا تاريخي معمارانه، داليل به و شوندمي ايجاد

 كرده عمل شهر همه مقياس در فضاها اين. باشدمي شانجمعي زندگي در آنان مشاركت و شهروندان همه حضور محل ها،راه پياده 

 تماس براي راحت و امن مكاني دسترسي، و ارتباطي نقش بر عالوه هاراه هپياد. باشدمي شهروندان از مختلفي هايگروه پذيراي و

 تماس و جهت تغيير مكث، توقف، براي پياده انسان عمل آزادي ها،راه پياده در. آوردمي فراهم...  و تماشا و گردش اجتماعي،

 زمان و كرده عادت مدني هايفعاليت انجام و رشه در حضور به تدريج به شهروندان رو اين از .است زياد بسيار ديگران با مستقيم

 حقوق رعايت جمله از شهرنشيني؛ عادات و فرهنگ ارتقاء و بهبود به خود نوبه به اين و گذرانندمي شهري فضاهاي در را بيشتري

 آموزشي دهزن نمونه تواندمي كودكان و جوانان براي خصوص به كه كندمي كمك جامعه برابر در مسئوليت احساس و ديگران

  .شود محسوب

 جريان در اجتماعي زندگي همواره هاراه پياده در بايست مي رو اين از هاست، راه پياده اصلي و اساسي هايويژگي از "سرزندگي" 

 هماهنگ خود درون رويدادهاي با همواره را خود و بوده شهروندان از وسيعي طيف جاذب بتواند بايستيمي همچنين فضا اين. باشد

 در دايمي زندگي و شهروندان همه حضور متضمن كه آنچه نهايت در. هاستراه پياده در مهم هايويژگي از نيز "انعطاف" لذا. زدسا

 و زيبايي داراي كه است شهري فضاي ارزش با نقطه، تنها رشت، شهر مركزي بافت .باشد مي فضا اين "ايمني" هاستراه پياده

 از قسمتي و شهرداري ميدان مطالعه، اين موردنظر محدوده. باشد مي شهر اين در تماعياج تعامالت جهت الزم فضايي ارزش

 اين در. است گريبان به دست زيادي هايمحدوديت و مشكالت با بسيار هايپتانسيل عليرغم كه باشد مي رشت خميني امام خيابان

 بهبود طرح الهدي، علم خيابان و خارجي هاي كشور و شورك سطح در شده ايجاد هاي راهپياده قوت و ضعف نقاط شناسايي با مقاله

  .گرديد طراحي رشت شهر مركزي بافت براي يافته

  

         ::::پژوهشپژوهشپژوهشپژوهش    روشروشروشروش

 شهرسازي علم نظران صاحب و كارشناسان نظرات و شده تكميل نظري مباني منابع، و اسناد ترينمرتبط از استفاده با ابتدا در

 هايشاخص تبيين زمينه پيش كه شده استخراج نكاتي مطالب، اين از. است شده آورده اهر پياده و پايدار توسعه مسائل پيرامون

 دست به يك هر ضعف و قوت نقاط جهان، و ايران هاراه پياده از نمونه چهار بررسي با سپس. آورندمي وجود به را مقاله نظر مورد

 عنوان به يك هر ريزيبرنامه در مثبت نكات كه ترتيب بدين. نمود نهايي هايشاخص تدوين به توجهي شايان در كمك كه آمد

  . شد پرهيز آنها، ايجاد در دخيل منفي نكات از و گرفت قرار استفاده مورد هاشاخص تدوين در سرمشقي



 

 رشت شهر مركزي بخش اصليميدان  مطالعه، مورد نمونه. گرفت قرار دقيق بررسي و شناسايي مورد مطالعه مورد نمونه ادامه در

 انجام مستقيم مشاهده و شهري هاينقشه كروكي، ميداني، هايبرداشت عكس، نظير متعددي ابزارهاي از استفاده با كار اين. سته

دند كه هاي گوناگون ترافيكي، كالبدي، اقتصادي و زيبا شناسي شناسايي شبررسي دقيق محدوده مورد مطالعه، از جنبه از پس. شد

 در تا شد پرداخته تحليل مطالب گفته شده به سپس باشد.اه در بافت مركزي شهر رشت را دارا ميقابليت تبديل شدن به پياده ر

  و جانمايي يك پياده راه در شهر رشت انجام پذيرد. شده استخراج نظر مورد هايشاخص نهايت،

        

 

        : : : :     مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه    موردموردموردمورد    نمونهنمونهنمونهنمونه    بررسيبررسيبررسيبررسي

  گرفته قرار مدنظر رشت شهر مركزي قسمت در راهپياده يك جانمايي مقاله، نظر مورد هايشاخص آزمودن و تدوين منظور به

. گيرندمي قرار كامل و جامع شناخت و مطالعه مورد رشت شهر مركزي قسمت هايخيابان كه است صورت بدين كار روند. است

 با. رسدمي دهه چهار از شبي به آنها در پياده و سواره تردد سابقه و هستند شهر مركز در ارتباطي اصلي مسيرهاي ها،خيابان اين

 ديگر موارد و باارزش هايساختمان شيب، شاخص، نقاط شهري، درون ارتباطات در آنها جايگاه نظر از هاخيابان اين مطالعه

  .دهد مي پوشش را مقاله مدنظر اهداف كه شد خواهد حاصل كاملي شناخت

 

        شناخت كلي محدوده:شناخت كلي محدوده:شناخت كلي محدوده:شناخت كلي محدوده:

 زاهدان، كياب، استادسرا، بازار، هاي نام به قديمي محله شامل هشت و داشته رهكتا 600 حدود مساحتي رشت شهر مركزي بخش

 بودن دارا همچنين و تجاري فرهنگي پيشينه باتوجه به محدوده اين. است چمارسرا و صيقالن كياب، خميران خميران زاهدان،

 و موزه وشهرداري  ساختمان پست، اداره م وقدي استانداري ساختمان شهرداري، ميدان نظير تاريخي قدمت با ارزش و با بناهايي

 از متعدد تجاري مراكز وجود و هاي فرهنگيمجتمع و نگارخانه و كتابخانه سينما، نظير فرهنگي هايشديد فعاليت تمركز همچنين

 جذب براي بااليي هايقابليتداراي  قديمي، كاروانسراهاي با سنتي بازار آن كنار در و هامغازه ها وبوتيك و خريد مراكز قبيل

 را راه پياده به شدن تبديل جهت قابليت الزم ميدان سبزه و شهرداري ميدان به مسيرهاي منتهي همچنين. باشندمي گردشگر

  ند.دار

        

        اهميت طرح اجراي پياده راه بافت شهري ميدان شهداي ذهاب رشت :اهميت طرح اجراي پياده راه بافت شهري ميدان شهداي ذهاب رشت :اهميت طرح اجراي پياده راه بافت شهري ميدان شهداي ذهاب رشت :اهميت طرح اجراي پياده راه بافت شهري ميدان شهداي ذهاب رشت :

 و بهبود براي رشت مركزي بافت در روسازييادهپ همچنين و اتوبوس ويژه خط پروژه اجراي ترافيك، محدوده طرح اجراي

و همچنين وجود  شهر براي محور توسعه و محور عدالت نگاه دنبال به گردشگري توسعه و شهر مركز ترافيك وضعيت ساماندهي

  پوشش هاي گياهي و فضاي سبز و طراحي  نصب المان ها براي شهر برنامه ريزي شده است.

        



 

        ::::    شهريشهريشهريشهري    هايهايهايهاي        راهراهراهراه    پيادهپيادهپيادهپياده    ايجادايجادايجادايجاد    هايهايهايهاي    شاخصشاخصشاخصشاخص

 در كه باشد خاصي فيزيكي هايمولفه و هاشاخص داراي بايد شود تبديل مدار پياده محيطي به كه آن براي شهري محيط يك

 از ايران در مشخصي بندي دسته حال به تا. گردد تبديل سرزنده و انگيز خاطره ايمن، متمايز، فضايي به كنندگان استفاده ذهن

 ساير هايطراحي و هاريزي برنامه در موجود هايشاخص و نشده انجام علمي و اصولي شكل به هاهرا پياده ايجاد هايشاخص

 بيگانه ايراني جامعه و كالبد فرهنگ، با موارد برخي در هاشاخص اين. است گرفته قرار داخلي كارشناسان استفاده مورد كشورها

 و راه پياده ايجاد هايشاخص مهمترين ارائه از پس پژوهش اين در .شودمي احساس شدت به هاآن نمودن محلي به نياز و بوده

 به را شاخص )Dom Nozzi) 16 نوزي دام. شد خواهند مطرح ايراني شهر در استفاده قابل و مفيد هايشاخص ها،آن بندي جمع

  :است نموده مطرح راه پياده يك نگهداري و توسعه ايجاد، اصلي هايشاخص عنوان

   پياده عابران ايبر شاد تمركز −

  مسكوني هاي تراكم −

  انساني مقياس با هاي اندازه −

  گوناگون و فعال هاي فروشي خرده −

  ساعته 24 فعاليت ترافيك، سازي آرام −

  باريك هاي محوطه −

  هوا و آب برابر در محافظت −

  عريض روهاي پياده −

  غيرمزاحم تجهيزات −

  ).84- 71: 1389 جو، كاشاني(ساختمان  فعال اصلي نماهاي −

  انتهايي نظرم دور −

        

        ها : ها : ها : ها : پياده راهپياده راهپياده راهپياده راه

 در بهتر عبارت به. است شده حذف آنها از خودرو شد و آمد كه هستند مجزايي و منفرد هايخيابان پياده، هايخيابان يا هاراه پياده

 مواقع در) پليس و اورژانس و نشاني آتش خودروهاي( خاص خودروهاي البته. دارد مطلق اولويت موتوري غير ترافيك هاخيابان اين

 هستند هاآن در تردد به مجاز خاصي.( ساعات طي نيز بار حمل و خدماتي نقليه وسايل و دارند را آن به دسترسي امكان اضطراري

  .)69،1383 حسينيون،(

        

        ها : ها : ها : ها : مزاياي ايجاد پياده راهمزاياي ايجاد پياده راهمزاياي ايجاد پياده راهمزاياي ايجاد پياده راه

            ::::بصريبصريبصريبصري    وووو    فضاييفضاييفضاييفضايي    دراكدراكدراكدراكاااا الف)الف)الف)الف)



 

 خودروي از استفاده عدم به تشويق روي، پياده و حركت پياده به توجه حركتي، الگوهاي در بازنگري( سواره به پياده حركت اولويت

 بصري، سيماي (بهبود بصري ادراك )شهري محيط با بيشتر تماس عمومي، نقل و حمل وسايل از به استفاده تشويق و شخصي

دسترسي  بهبود پياده، رعتس با متناسب شهري محيط با (ارتباط زمان ادراك .شهري) ادراك محيط و خوانايي ذهني، تصور ايجاد

  .شهر) مركزي نواحي به

 

        ب)روابط اجتماعي:ب)روابط اجتماعي:ب)روابط اجتماعي:ب)روابط اجتماعي:

  و متنوع هايفعاليت ايجاد شهري) محيط با تماس ديگران و با گفتگو و برخورد (امكان اجتماعي برخوردهاي افزايش و بهبود

 مبادالت شهري، بهبود فضاي در منيتا و سرزندگي تحرك، ايجاد متنوع، و هاي متعددوكاربري هافعاليت ايجاد( تجاري مبادالت

 اجرا، و گيريتصميم در هاگروه و افراد فعال (حضور مشاركت حس ايجاد جديد) هايگذاري سرمايه جذب و شهر مركز در تجاري

   .) p2-6،  (Brambilla R & Longo محيط) به بيشتر وابستگي و مالكيت مسئوليت، حس

 شهر صحنه به را اجتماعي اقشار و سنين تمامي كه چرا است سازنده و مثبت مجموع در هاراهپياده ايجاد اجتماعي تأثير كلي بطور

  .دهد مي شهروندان به شهري عمومي فضاهاي در را متنوعي هايفعاليت امكان و كندمي جذب

 

  

        اصول كلي در احداث پياده راه  شهري: اصول كلي در احداث پياده راه  شهري: اصول كلي در احداث پياده راه  شهري: اصول كلي در احداث پياده راه  شهري: 

  .محله بافت با ارتباط حداكثر براساس پياده محدوده يك مكانيابي به كافي توجه .1

  .مناسب نفوذپذيري تامين حال عين در و راه پياده اطراف در الزم تسهيالت ايجاد .2

  وبا رعايت اصل سازگاري. پياده محدوده در كاربريها تنوع رساندن حداكثر به .3

  توجه به مقياس انساني در كليه مراحل مكانيابي و طراحي ودر تمامي جزييات. .4

  مبلمان پيشنهادي و بهسازي در طبيعي مصالح و عناصر و آب گياهان، از ستفادها حداكثر .5

  پياده حول اين ابنيه. هاي محدوده توسعه يا و راه پياده در تاريخي باارزش بناهاي از حفاظت. 6

  .پياده محدوده در انتهايي دورمنظر بويهه و مصنوعي و طبيعي اندازهاي چشم بهتوجه  .7

  

        و معايب پياده راه شهريو معايب پياده راه شهريو معايب پياده راه شهريو معايب پياده راه شهريمحاسن محاسن محاسن محاسن مقايسه مقايسه مقايسه مقايسه     ----1111جدول جدول جدول جدول 



 

  

 

  

 عابرين براي الزم تسهيالت ايجاد و صحيح يابي مكان انجام صورت در پياده عابر ويژه گذرهاي احداث شده، ذكر موارد به توجه با

 داشته كاربرد اقتصادي رونق افزايش و اجتماعي رفاه ايمني، بردن باال روي، پياده تشويق جهت حلي راه نوانع به تواند مي پياده

 ايجاد. داشت خواهد نيز تفرجگاه جنبه كه يابدمي كاهش محيط اين در صوتي و بصري آلودگي هوا، هايآلودگي همچنين. باشند

  .باشد مي مطرح نيز گردشگري جاذبه عنوان به حتي بطضوا و موارد كليه رعايت صورت در هاييمكان چنين

 

        : : : :     گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

 است مسائلي از يكي آن تجهيز راه،ه پياد صحيح جانمايي صورت در راه پياده ايجاد فرايند تمامي در شهروندان نظرات از استفاده

 تواندنمي ديگر موارد و متنوع هايكاربري ناسب،م تجهيزات كافي، مبلمان فاقد راهيه پياد. دارد بسزايي تأثير پروژه موفقيت در كه

 بازار مانند فضاهايي ايران در شهرسازي سابقه در چه اگر كه است ضروري بسيار نكته اين نظرداشتن در. باشد دربرداشته موفقيتي

 كشور شهرسازي نوين مباحث وارد شمسي هفتاد دهه از كه است ايتازه پديده سازيراه پياده اما داشته وجود پياده به مختص

 از كاربران استفاده نحوه مثال عنوان به. دارد فرهنگي پشتوانه ايجاد و سازي فرهنگ به نياز جديد پديده هر ورود. است شده

 نقليه وسايل ورود عدم يا و است؛ مهم بسيار شودمي چيده راه پياده در كه شاپ كافي يا و رستوران به متعلق ميزهايي و هاصندلي

  .دارد اي گسترده سازي فرهنگنياز به  و هستند مواجه آن با سازي راه پياده هايپروژه كه است هاييچالش ترين مهم از يكي

  معايب  محاسن  رديف

  سرعت محدوديت  دوچرخه و پياده نظير سازگار هاي تردد از حمايت  1

  جابجايي در مسافت محدوديت  زيست محيط پايداري  2

  شهر اندازه محدوديت  هوا آلودگي كاهش 3

  معلول و ناتوان افراد براي بجايي جا محدوديت  تصادفات كاهش  4

  ندارد  اند شده طراحي نقليه وسايل تردد براي كه قديمي هاي بافت احيا و حفظ  5

  ندارد  اقتصادي كارآيي و فعاليت در تحرك  6

  ندارد  اجتماعي روابط و فعاليت بهبود  7

  ندارد  )... استرحت،تفريح،)  فراغت اوقات گذراندن بهبود  8

  ندارد  فرهنگي و محيطي آموزش تقويت  9

  ندارد  ها هزينه كاهش  10

  ندارد  سكونتگاهها ساختار به دادن شكل  11

  ندارد  محيط و مكان به تعلق حس افزايش و بصري نظر از محيط با ارتباط  12



 

 وجود عدم اند يافته دست موفقيت بهتوسعه يافته  كشورهاي در كه هايي پديده از استفاده نحوه و ها پروژه از بسياري موفقيت عدم

 به كه نشود عمل گونه اين كه داشت نظر مد را نكته اين بايد راه پياده مورد در. است خاص پديده يا و فضا آن از استفاده فرهنگ

 اختيار در مناسبي زمينه پيش اينكه بدون گردد؛ آغاز سازي راه پياده و شده مسدود شهر هاي خيابان از يكي طرف دو باره يك

 وجود اصل چندين شهري فضاهاي طراحي وريزي  برنامه در. آيد جودو به فضا اين قبول براي الزم آمادگي و قرارگيرد شهروندان

 به شكل بدين اصول اين مقاله، تدوين روند در. يابندمي اي ويژه اهميت و گشته نمايان اصول اين مقاله موضوع بر تكيه با كه دارد

 داشت خاصي توجه مطالعه مورد محل فرهنگي هويت و بومي هايشاخصه به بايد هاراه پياده ايجاد ريزي برنامه در كه آمدند دست

 براي مناسب خيابان توان نمي شهر مركزي مسيرهاي از آنهااستفاده  نحوه درنظرگرفتن عدم و شهروندان نظر و مشاركت بدون و

 قبول يا و رد حق و نهايي نظر حق بايد آخر، نكته از برآمده پيشنهاد، و گيري نتيجه عنوان به. نمود جانمايي را راه پياده احداث

 هفته چند مدت براي منتخب خيابان طرف دو اجرايي، عمليات شروع از پيش كه گونه بدين. داشت درنظر شهروندان براي را پروژه

 صحيح و پاسخ بودن مثبت صورت در. گيرد قرار آزمون مورد جايگزين مسيرهاي از آنها استفاده نحوه و شود بسته ساكنين روي بر

 پياده فضا اين كه زماني و دارد وجود شهري فضاهاي و كاربران ميان تنگاتنگي رابطه زيرا. گردد آغاز عمراني لياتعم انتخاب، بودن

 بازدهتواند مي آن از كاربران شدهپيش بيني  استفاده و فضا قبول. دهدمي نشان را خود روابط ساير از بيش نظر مورد رابطه باشد راه

  .برعكس و كند تامين را نظر مورد فرهنگي و ترافيكي اجتماعي، اقتصادي،

    به ورود قصد كه است اينقليه وسايل براي گيرانه سخت قوانين اجراي و تدوين طرح، موفقيت براي ديگر اهميت حائز نكته

   تواندمي وانعم اين .است كالبدي موانع از استفاده امري چنين وقوع از جلوگيري هايراه ترينمتداول از يكي دارند را راهپياده

 را رانندگان ،آن تبعات كه است سختي و سفت قوانين اجراي ديگر حل راه .باشد كنترل قابل مكانيكي موانع يا و پيوسته هايميله

 توسطتواند مي كار اين .است فرهنگي مباحث روي بر تمركز روش، ماندگارترين و موثرترين اما .دارد باز طرح محدوده به ورود از

  .پذيرد انجام محالت در اي خوشه سازي فرهنگ و محلي معتمدين از استفاده شهري گسترده تتبليغا

        

 

 

        تقدير و تشكر:تقدير و تشكر:تقدير و تشكر:تقدير و تشكر:

فرزانه سركار خانم  و فرهيخته استاد از. برسانم پايان به رامقاله  اين تا ساخت راهم رفيق را توفيق كه منان ايزد نثار شايان شكر

  .را دارم تشكر اند،كمال داده قرار خود محبت و لطف مورد را نگارنده همواره كه هنمارا استاد عنوان دكتر راضيه دريكوند به
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