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سیاست کاهش استفاده از  باشد یمي فسیلی در جهان کنونی ها سوختاز مصرف باالي  متأثربه دنبال آلودگی هوا، که 

با . باشد یمپذیر  راهگشا باشد و این امر با طراحی و تقویت فضاهاي پیاده محور امکان تواند یموسایط نقلیه شخصی 

رها در گذشته از قابلیت پیاده مداري باالیی برخوردار بوده و پیاده دریافت که شه توان یمبررسی تاریخ شهرسازي ایران 

ي زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن ها کانونالگوي جابجایی مردم در داخل  نیتر یاصلروي به عنوان 

بر شهر بسیار کمرنگ  ها لیاتومباین امر پس از انقالب صنعتی و سلطه  رفت یمآسان براي کلیه اقشار جامعه به شمار 

 زینا گرگردید، تا بدان جا که فقدان این فضاهاي پیاده محور شهرها را دچار مشکل نموده و برنامه ریزان و طراحان شهري 

  .به ارائه راهکارهایی در جهت احیا این فضاها برآمدند

بحث مدیریت  در ها  کاهش آالیندههدف از این تحقیق ارائه راهکارهاي استفاده از فضاهاي پیاده محور در راستاي 

توصیفی بوده و اطالعات مورد نیاز آن با استفاده از روش  روش تحقیق این مقاله مبتنی بر روش تحلیلی. شهرهاست

که مدیریت شهري با رویکرد به احداث  دهد یمنتایج بدست آمده در این مقاله نشان . اي جمع آوري شده است کتابخانه

براي عابرین پیاده  ان  تواند یمگذرهاي ویژه عابر پیاده در صورت انجام مکان یابی صحیح و ایجاد تسهیالت الزم  به عنو

ها، باال بردن ایمنی، رفاه اجتماعی و افزایش رونق  حذف آالینده ،راه حلی جهت تشویق پیاده روي، کاهش مصرف سوخت

  .کاربرد داشته باشند اقتصادي

آالینده شهري کاهش  حیط  دیریت شهري، زیست م شهري، م ي  فضا  ، راه      ها، پیاده 
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شناس ارشد . 2 ران، ایران کار بیت مدرس، ته ه تر نشگا دا سی معماري،  هند مسئول(م : نویسنده  (09127152311 

ران . 3 مشهد، ای نشگاه فردوسی  ي شهري، دا مه ریز کتري، برنا ي د نشجو  شهرداري مشهد(دا

ش. 4 تهران، ایرادان س،  ه تربیت مدر گا شهري، دانش رشد طراحی  س ا شنا و کار ه معماري   نآموخت
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انسان در محیط است نیتر یو ضرور نیتر یمی، قدنیتر یعیحرکت پیاده طب   پیاده روی دارای اهمیت . شکل جابجایی 

ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت ک چهره شهر بیشتر از طریق . محیطی است یها تیفیاساسی در 

اما یکی از نواقص عمده شهرسازی معاصر جهان، سرسپردگی بیش از حد . شود گام زدن در فضای شهری احساس می

این امر یکی از عوامل . نیازهای حرکت سواره و غفلت از حفظ و ساماندهی فضاهای پیاده و حرکت پیاده استآن به 

صری در فضاهای شهری محسوب م یها کاهش کیفیت محیط شهری و افول ارزش به  .شود یاجتماعی، فرهنگی و ب

ی جدیدی در عرصه ها دگاهیدو  ها شی، گراعنوان واکنش و چاره جویی در برابر این وضع در طول دو سه دهه گذشته

اصل این جنبش، پیدایش و ح. شود یمیاد  »نبش پیاده گستریج«شهرسازی جهان مطرح شده است که از آن به عنوان 

ادب«د رواج رشته جدی امه ریزی و طراحی  »هرنامه ریزی و طراحی پی از برن است که امروزه به عنوان شاخه ای مستقل 

اده و . دیآ یمشهری به حساب  ت و بی توجهی نسبت به موضوع حرکت پی ، نوعی غفل در روال رایج شهرسازی ایران نیز

اده پ«ا فضاهای پیاده ی همین . شود یمهم در عرصه نظری و هم در عرصه عملی، به نحوی بارز مشاهده  »ها راهی به 

زی کنونی و چاره جویی برای مسائل شهرنشینی و شهرسا تر قیعمبه شناخت  تواند یمدلیل پرداختن به این موضوع 

ا پیاده محوری در . بهسازی کیفیت فضاهای شهری یاری رساند ابتدا تحوالت فکری مرتبط ب له حاضر  بدین منظور در مقا

ر  ها آن، مزایای ها راهسپس به بررسی پیاده . جهان مطرح شده است و انواع تسهیالت عابر پیاده، چگونگی انتخاب مسی

حداث پیاده و اصول  ها راهپیاده  خته شده است ها راهکلی در ا ادامه ضمن بیان اصول طراحی و بهسازی پیاده . پردا در 

ارائه شده است ها راه، به بررسی نمونه های موفق پیاده ها راه ز نتیجه گیری الزم  ا نی   .پرداخته شده و در انته

  

انسان معیار  طور به    ا شروع انقالب صنعتی،  ان و قرون وسطی و حتی ت است  چیزی هرکلی در شهرسازی دوران ب

اندازه های وی در نظر گرفته ها گشودگیطول، عرض و ارتفاع . شد میمحسوب  انطباق با  اسبات و فواصل در  . شد می، تن

از مط. انسان، مبنا و مرجعی طبیعی برای طراحی شهرهای ما بود آید، آن است که  العه ساخت شهرها بدست میآنچه 

ضاهای شهر مد نظر بوده است آسایش و راحتی انسان پیاده در ف   .همواره شرایط 

ـزی  برنامه موضوع که گفت توان می خالصه طور به   ـر  از پیـاده  طراحـی  و ری ه  اواخ ـا  شـهرهای  در 40 دـه  بـا شـروع   اروپ

ان  گفت، توان می بطوریکه گرفت خود به جدی شکل جنگ از بعد های نوسازی ـاهای  و هـا  خیاـب ـابرین   فض ـژه ع  پیـاده  وی

ـاریخی  جنگ، های ویرانی بازسازی در اگرچه .شدند ایجاد اروپا شهرهای در بار نخستین برای  برخـی  فرهنگـی  و خصلت ت

ـتین  زمـان،  همان در ولی رفت میان از شهری مراکز از ـه  نخس ی سـوئد   هـای  تجرب ـد  »اسـتکهلم «وجـود   بـه  آزمایـش و  هلن

ـه  اواخـر  از ).15،1379مهـدیزاده،  ( ایجاد آمد در ترافیک بی منطقه شهرهای در» روتردام« ا  1950 ده ت  1975 ـت  محـدود  سیاـس

واحی  بـه  اتومبیـل  ورود ممنوعیت شد بطوریکه مطرح اروپا تمام در پیاده ناحیه ایجاد و ترافیک کردن  تجـاری  و تـاریخی  ـن
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ـود  مسکونی، های محله بهسازی و موضوع نوسازی شرح اروپا، شهرهای اکثر در خرد  فضـاهای  احیـاء  و نقـل  و حمـل  بهب

ـائل  اولویت پیاده در های خیابان طرح و عمومی ـه  مس ـزی  برنام رار  شـهری  ری ه  از ).Andren, Mikael; op.cit( گرفـت  ـق  دـه

ـدا  گسترش متحده ایاالت مانند دنیا نقاط سایر به پیاده فضاهای ایجاد نیز 1960 ه کـرد   پی هرهای  از در بطوریـک ا  ـش  امریـک

عه  جهـت  در گوناگون 150 تعداد ،1970 تا 1960 سال »پیاده خیابان«اقدامات  و مطالعات و آمد وجود به ا  راه پیـاده  توـس  ـه

  ). 221،1375راه،  گذر مشاور مهندسان(افتاد  راه به سواری دوچرخه و روی پیاده فرهنگ گسترش و

 

ز New Urbanism خالصه نکات مهم نظریات طور به  :عبارتند ا

تمرکز و فشردگی  - ا پدیده پاشیدگی شهری  های فعالیتتشویق  له ب  متنوع در مراکز شهری در مقاب

ر: ایجاد امکانات پیاده روی در شهرها  -  . امنیت، آسایش و توجه به تمام اقشا

ضاهای عمومی - ز حضور هرچه بیشتر مردم در ف  . توجه به جنبه های اجتماعی حاصل ا

 . ه به میراث تاریخی و فرهنگی و تالش در حفظ و نگهداری آنانتوج -

 . تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مناسب -

ا و مناسب با مقیاس انسان -  . )1383، 50مارک پری،( یتالش در جهت ایجاد محیط امن، سالم، زیب

 

     
ا  کالبـدی  جنبـه  صـرفاً  پیـاده  طراحی و ریزی برنامه پر واضح است که  ـمن       ترافیکـی نـدارد و   ـی ـه ایـن موضـوع ض ه ب توـج

ه  داشـت  انتظـار  تـوان  نمـی  همچنـین  .داشت خواهد پی در نیز فرهنگی و اجتماعی کاهش مشکالت ترافیکی آثار وسیع  ـک

ور  نشدنی مهار و گسیخته لگام یا شود حذف مردم زندگی از اتومبیل رد،  دسـت  بـه  را اـم ی  امـا  گـی ـاد  جهـت  در تـوان  ـم  ایج

ـر  اتومبیل به نسبت مناسب رفتاری آن پی در و نگرش ت  کم ر  و بسـت  هـم ـد  اهتمـام  آن ـب ـابراین،  .ورزی ـوهر  بن ه  ج  برناـم

دگی  و انسـان  بـا نیازهـای   نقلیـه  وسایل رفتار و حرکت که دارد قرار جهت این در پیاده طراحی و ریزی ـهر  اجتمـاعی  زـن  ش

ن  هـدف  .بـازگردد  شـهر  بـه  دوبـاره  اتومبیـل،  هجوم برابر در رفته از دست آسایش و امنیت و گردد سازگار  از کـه  اسـت  اـی

ده  ضـایع  حقـوق  ای اندازه تا اتومبیل رام کردن و آن سازی روان ترافیک، سازی آرام طریق ـاده  انسـان  ـش اده  پی  و شـود  اـع

ه  کـه  دهـد  می نشان جهانی تجارب .گردد احیاء دوباره شهری فضاهای و زیباشناختی فرهنگی اجتماعی، کارکردهای  برناـم

رایط اجتمـاعی   کالبـدی،  عوامل بر عالوه که بود خواهد موفق زمانی طراحی پیاده و ریزی ـای   حتـی  و فرهنگـی  و ـش الگوه

 ریـزی  برنامـه  و سـاماندهی  خصـوص  ایـن  در. 1382، 39فراهانی،  شود گرفته نظر در نیز شهرنشین مردم رفتاری و روانی

ـده  بـدل  شهرسازی در عرصه جهانی جنبش یک به اخیر، دهه دو در پیاده عابرین برای ـیار  بـه ارائـه متـون    و ش  و متنـوع  بس
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ه  گفـت  توان می خالصه طور به). 14،1379مهدیزاده،( گسترده ای در این زمینه انجامیده است بش  تجـارب  ـک  و پیـاده  جـن

  :است  گرفته صورت زیر واژگان کلید در قالب پیاده حرکت ایمنی خصوص در ریزی برنامه

 

  
طق ایجاد ک بی منا Traffic F ترافی ree Zones 

ان ایجاد ب ده های خیا �Walking Streets�پیا
ده ناحیه ایجاد ر پیا ر مرکز د �Pedestrian Districts�شه

ان ایجاد ب Livable S�مردمی و سرزنده های خیا treets�
�Shopping Mall�پیاده خرید مراکز ایجاد

�People Places�مردمی و عمومی های مکان و فضاها ایجاد
م ی آرا ک ساز ر ترافی �Traffic Calming�مسکونی نواحی د

ی ایجاد ده مسیرها ی پیا رخه و رو ی دوچ Pedestrian Path & Cy�سوار cle Track�

 

  

 ایجاد اصطالح به یا پیاده های خیابان باال، موارد میان در

ز )ها راه پیاده(عابری  عبور ویژه مناطق ا ا  نفوذترین جمله ب

 و ایجاد ها خیابان طراحی مقوله در که است هایی جنبش

 از بسیاری چهره و محیط اساسی در تغییرات بروز موجب

 موضوع این به توجه با جنبش این .است شده جهان شهرهای

انتهای ابتدا در که ا که سفری هر و   انجام نقلیه وسیله ب

، می ، وجود روی پیاده شود در  ترافیک ساختن محدود دارد

ا و باشکوه مسیرهای ایجاد و شهر اصلی های خیابان  برای زیب

 مسافر یا راننده است که معتقد و کند می توصیه را روی پیاده

،  می رانندگی مقصدبه  رسیدن تا سپس کند، می طی پیاده شده پارک نقلیه وسیله به رسیدن تا ابتدای حرکت را کند

ا له مجدد ا پیاده نهایی مقصد به رسیدن تا باالخره و نماید می پارک را نقلیه وسی رانندگان همه آنجائیکه از .رود می مجدد 

لذا نیز پیاده عابر زمانی مقطع یک در نقلیه وسایط  نقل و حمل های شبکه مسیر از بخشی که است ضروری هستند، 

  ).3،1381 مهندسان مشاور نوژان عمران(شود  گرفته نظر در پیاده عابرین برای

  

 

  

ضاي -1شکل   google earth: منبع پیاده ف
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Pedestrian Friendly

Pedestrian Fهای  خیابان riendly  اده استاینکه اولویت با  کنند میاز یک قانون ساده پیروی ابر پی هایی  چنین خیابان. ع

ینکه عابر های پیاده کالً از ترافیک شهری دورند و این جدا سازی  :ها مشترک اند، عبارتند از همه در یکسری ویژگی ا

park( نداخل خیابا های پارکینگ ،)sidewalks(با استفاده از پیاده روها  ing onstreet(ز، ایجاد فضای سب 

)landscaping. ( 

،  راحتی به توانند می عابرها ان عبور کنند ز خیاب ا امنیت کامل ا که کمترین عرض  اند شدهطوری طراحی  ها تقاطعو ب

ا داشته باشند ر  روهاپیاده  ردیف همو  اند شدهعبور کامالً واضح مشخص  های محل. عبوری ر م  اند گرفتهقرا و عالئ

ان .عبور هم هوشمند هستند های محل زنده هستند،  ها خیاب ر در امتداد هم قرار گرفته و ادامه  ها مغازهسر  در این مسی

ادی ورودی هستند که موجب ایجاد نمایی زیبا و پرشور در دارند، شام  خیابانی های پارکینگ. شوند می ها بدنهل تعداد زی

ر های دوچرخه و  باعث شد ه اند که محیطی سالم برای خرید و فروش ایجاد شود و هیچ وقت جای خود را به مسی

ابان یک فضای دلنشین برای  ، مبلمان شهری، نورپردازیها فرشطراحی خوب سنگ . دهند نمیماشین  باعث شده خی

اشد F مردم ب riendly S treets Pedestrian,p1.  

 

ان راهپیاده  ابان ها یا خیاب رد و مجزایی های پیاده، خی به . شده است حذف ها آناز  خودروهستند که آمد و شد  های منف

ر در این  ر موتوری ترافیک  ها خیابانعبارت بهت ردغی خودروهای آتش نشانی و (البته خودروهای خاص . اولویت مطلق دا

ا دارند و وسایل نقلیه خدماتی و حمل بار نیز طی ساعات ) اورژانس و پلیس آن ر در مواقع اضطراری امکان دسترسی به 

  .)69،1383حسینیون،( دها هستن خاصی مجاز به تردد در آن

  

ت ـویق  روی، و پیاده پیاده حرکت به توجه حرکتی، الگوهای در بازنگری( سواره به پیاده حرکت اولوی ه  تش ـدم  ـب  اسـتفاده  ع

 ).شهری محیط با بیشتر تماس عمومی، نقل و وسایل حمل از استفاده به تشویق و شخصی خودروی از
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ک  ).شهری محیط ادراک و خوانایی ذهنی، تصور ایجاد بصری، سیمای بهبود( بصری ادرا

   ).شهر نواحی مرکزی به دسترسی بهبود پیاده، سرعت با متناسب شهری محیط با ارتباط( زمان ادراک

 

  

ود  ).شهری با محیط تماس و دیگران با گفتگو و برخورد امکان( اجتماعی برخوردهای افزایش و بهب

 و سرزندگی تحرک، متنوع، ایجاد و متعدد های کاربری و ها فعالیت ایجاد( تجاری مبادالت و متنوع های فعالیت ایجاد

ود شهری، فضای در امنیت مشارکت  حس ایجاد). جدید های گذاری سرمایه و جذب شهر مرکز در تجاری مبادالت بهب

ت، اجرا، و گیری تصمیم در ها گروه و افراد فعال حضور(  .Brambilla ) (محیط به بیشتر وابستگی و مالکیت حس مسئولی

R & Longo ،p2-6. (  

پیاده راه طور به ر اجتماعی را به  کلی تأثیر اجتماعی ایجاد  ها در مجموع مثبت و سازنده است چرا که تمامی سنین و اقشا

هد های متنوعی را در فضاهای عمومی شهری به شهروندان می کند و امکان فعالیت میصحنه شهر جذب    . د

  

  

  

  

 pps.orgمنبع  ،راهی در استکهلم پیاده - 3شکل 
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مآلمان پیاده راه -5شکل  ی،  ,Munich «خ ون  Germany  «

 google earth: منبع 

: منبع » Copenhagen«  پیاده راه اشتروگت کپنهاگ - 4شکل   

google earth 

  

پیاده می گذرهای عابر پیاده یکی از روش باشد، ذیالً به انواع مختلف  های مهم در ایجاد محیط مناسب برای تردد عابرین 

  : گذرها و مناطق مخصوص عابر پیاده اشاره شده است

، در موقعیت :گذر موقت اوال گذرهای موقت معموالً مده شود و تغییرات ع ها ایجاد می های خاصی مثل برگزاری کارن

ابان   .آید نمی وجود بهها  فیزیکی در خی

معموالً قبل ا ز احداث گذرهای : گذر آزمایشی

العمل شهروندان  دائمی، به منظور مطالعه عکس

 . آید می وجود بهو تعیین میزان اصالحات الزم، 

ا هایی  عبارت است از خیابان :گذر مقطع یا پالز

، و  اده اختصاص داده شده که به تردد عابرین پی

لیه موتوری مجاز به  لیکن در تقاطع ها وسایط نق

 .باشند حرکت می

عبارت است از خیابانی که در  :گذر های ممتد

ابنیه تاریخی واقع شده و کامالً  مراکز و اطراف 

ردد عابرین پیاده اختصاص داده می   .شود به ت

  

ر پیاده روگذر برای تردد  :گذر های غیر هم سطح عاب وجود زیر گذر و 

اعث می تداخل با وسایط نقلیه  عابرین پیاده ب شود که عابرین بدون 

یندموتوری به سهولت د  . ر مراکز خرید تردد نما

در منطقه مرکزی تجاری همیشه فضای کافی  :گذر های چند طبقه 

رد لیه موتوری وجود ندا در چنین . جهت تردد عابرین پیاده و وسایط نق

حداث می .2پویا، راد( شوند شرایطی گذر های غیر مسطح ا (  

  

3-2-3- 

الزم است که مسیر انتخاب شده از مسیر های موجود بافت تاریخی 

ا در نظر داشتن شرایط خاص هر بافت ساماندهی شود اشد و ب . شهر ب

رفتاری، اصل تداوم  یکالبدی و فرهنگ های ارزشاین شرایط، 
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 .گردد میرام به حرایم و شرایط محیطی را شامل زندگی، تعریف حدود و قلمرو و احت

از دست داده و احیای آن   وده و هم اکنون نقش خود را  مسیری باشد که به طور تاریخی مکان وقایع و حوادث شهری ب

ر  می ا اینکه در زندگی امروز شهر نقش هویت بخش و تأثی تواند در باز زنده سازی فضاهای شهری پیرامونی موثر افتد، ی

اشدگذ لیه  .ار داشته ب امکان حضور وسایل نق زد و  اده را میسر سا ز حرکت سواره و پی اشد که بتواند تلفیقی ا مسیری ب

) توبوس، ا ،درشکه، دوچرخه(عمومی سازگار با بافت    . را فراهم آورد...

  

  

 

اده راه به صورت زیر تعریف    :شوند  میاصول کلی برای ایجاد پی

تباط با بافت محله اساس بریک محدوده پیاده  یابی توجه کافی به مکان .1    . حداکثر ار

و در عین حال تأمین ایجاد تسهیالت الزم در اطراف پیاده راه . 2  

 .نفوذپذیری مناسب

ر رساندن تنوع کاربری. 3   حداکث ت  به  ا رعای اده و ب ها در محدوده پی

 .اصل سازگاری

و طراحی و  یابی جه به مقیاس انسانی در کلیه مراحل مکانتو .4  

 . در تمامی جزییات

حداکثر استفاده از گیاهان، آب و عناصر و مصالح طبیعی در  .5  

 .بهسازی و مبلمان پیشنهادی

اده راه و یا توسعه  حفاظت از بناهای با .6   ارزش تاریخی در پی

این ابنیه  . محدوده های پیاده حول 

  . پیاده انتهایی در محدوده منظر دور ژهیو بهبه چشم اندازهای طبیعی و مصنوعی توجه  .7  

 

 ها طراحی و بهسازی پیاده راه -3

تواند در  لحاظ داشتن یکسری از اصول میها نیازمند برنامه و طرح جامع است که در آن  طراحی و بهسازی پیاده راه

اشند پیشگیری بسیاری از معضالت پیاده راه ط با موضوع به نکاتی که می. ها مفید ب ر  عنوان مهم توانند به در ارتبا ترین زی

ید عبارتند از  اصل   :ها در جهت عملیاتی نمودن اصول کلی مزبور کمک نما

,Munich .رحی موافق باشندتجار و کسبه منطقه بایستی با اجرای چنین ط  

Ger many
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مسیر  -7شکل    هایی در  تریا یمکت، آب نما،  ظر گرفتن ن ، در ن : منبعپیاده

www. pps. com 

،  باشد، به طوری که شهروندانی که به محل گذر عابر می هایی خارج از سطح سواره رو ضروری می تأمین پارکینگ آیند

ز   .متر از محل پارکینگ تا گذر عابر پیاده طی کنند 150مجبور نباشند بیش ا

 .در جهت پویای بیشتر فضا ها جداره موجود های فعالیتایجاد تنوع در  -

ز از نظر رنگ، فرم و گستردگی تاج، بافت و ارتفاع فصلپیاده راه با توجه به  تنوع بخشی به پوشش گیاهی - ، استفاده ا

 .گیاهان پوششی رونده بر روی سطوح عمودی مناسب مانند دیوارها

اه با نقش ترافیکی آن در مجموعه در ساعات اوج تردد، کنترل حجم  پیاده ر تردد در جهت  ایجاد هماهنگی بین عرض 

 .ها کاربریمناسب  ترکیب وسیله بهسهولت، ایمنی و آسایش رهگذران 

صری از نظر وزن بافت، فرم و نمای جداره های دو در ( طرف خیابان با یکدیگر و با عرض و طول معبر ایجاد تعادل ب

ز . گردد بوده باعث ایجاد تنگی و خفگی فضا می 1به  2ها به عرض معبر بیش از  معابری که نسبت بین ارتفاع جداره ا

جهیزات و مبلمان مناسبی نظیر سایبان،  عناصر شکننده مقیاس نظیر درختان تبریزی، اقاقیا چتری و نارون، و نیز ت

 ). ها تابلوهای عریض استفاده شود رواق

رهایجاد ت  لمان شهر عادل بصری از طریق ترکیب رنگی جدا  .  ها و با پوشش سبز معبر و هماهنگی در فرم مب

ر   ز د(پیاده راه در نظر گرفتن چتر مناسب سایه در طول مسی استفاده ا اندازرترجیحاً    .)ختان سایه 

اده راه به منظور ایجاد ) فضاهای مخروبه(ایجاد گشودگی  زمینه ای برای ارتباطات در فواصل مناسب در طول پی

) ا توجه به مساحتب( ها آنکوتاه برای افراد کم توان مانند کودکان و سالمندان و تجهیز  های استراحتاجتماعی، توقف و 

گیاهی مناسب  .به نیمکت، دیواره ای کوتاه، پوشش 

ز پوشش گیاهی برای کاهش شدت آلودگی صدا در   .وجود داردکه شدت آلودگی صوت  هایی مکاناستفاده ا

 .اورژانس و غیره های اتومبیلشیر های آتش نشانی، محل  های محلدر نظر گرفتن تسهیالتی چون 

ر  های محلتعیین ایستگاه های تاکسی و  توقف اتومبیل جهت سوا

زدیکی گذر پیاده اده کردن مسافرین در ن  .و پی

اهدر نظر گرفتن  مناسب جهت محافظت عابرین در آب  هایی سرپن

 .نامساعد و هوای

ر  ر د اده برای امنیت بیشت روشنایی مخصوص گذر عابر پی طراحی 

 .نظر گرفتن مبلمان شهری یکپارچه در طول مسیر در مسیرطول 

  

ر 1966تا سال  ، گذرها و مناطق مخصوص پیاده فقط به چند شه

شد و تعداد انگشت شماری گذر عابر پیاده در  اروپائی محدود می
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امریکا  100شهرهای امریکا وجود داشت، و لیکن هم اکنون بیش از   130هم اکنون  .آمده است وجود بهگذر پیاده در 

  گذر عابر 

  

گذرها در آسیا هم اجرا شده است در زیر به . پیاده در شهرهای مختلف اروپا وجود دارد و همچنین تعدادی از این گونه 

اشاره شده است    : تعدادی از گذر های پیاده 

  

5 

رد ذیل منتج می   : |گردد که در جدول بدان اشاره گردیده است  در پایان به توجه به مطالب پیشین موا

  

رخه محدودیت سرعت ده و دوچ ظیر پیا ر ن ز تردد های سازگا  حمایت ا

ر جابجایی فت د ی محیط زیست محدودیت مسا دار  پای

ر زه شه وا محدودیت اندا  کاهش آلودگی ه

رای افراد ناتوان و جایی ب ول محدودیت جا ب تصادفات معل  کاهش 

رد        دا بافت ن ه طراحی شده حفظ و احیا  لی ل نق ه برای تردد وسای ی قدیمی ک ند  ها  ا

رد الیت و کار ندا ر فع ی تحرک د ی آی  اقتصاد

رد ط اجتماعی بهبود ندا الیت و رواب  فع

رد دن ندا ران راغت  بهبود گذ ات ف راحت،(اوق ست ریح، ت ا )ف . .. 

رد ش محیطی و فرهنگی ندا آموز  تقویت 

رد  ها کاهش هزینه ندا

رد  ها شکل دادن به ساختار سکونتگاه ندا

رد س تعلق ندا بصری و افزایش ح ز نظر  ا محیط ا تباط ب  به مکان و محیط ار



 

١١ 
 

ابی صحیح و ایجاد تسهیالت      پیاده در صورت انجام مکان ی حداث گذرهای ویژه عابر  رد ذکر شده، ا با توجه به موا

پیاده روی، باال بردن ایمنی، رفاه اجتماعی و افزایش  الزم برای عابرین پیاده می اه حلی جهت تشویق  تواند به عنوان ر

اشند رد داشته ب ین محیط کاهش می دگیهمچنین آلو. رونق اقتصادی کارب یابد که  های هوا، آلودگی بصری و صوتی در ا

هایی در صورت رعایت کلیه موارد و ضوابط حتی به عنوان جاذبه  ایجاد چنین مکان. جنبه تفرجگاه نیز خواهد داشت

اشد گردشگری نیز مطرح می   . ب
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 شماره ها، شهرداری مجله ،»بیروت در فرهنگ و خودرو به وابستگی« ،)1383 مهر( پاک، شهرزاد، فرزین مارک، پری، �

  ششم سال جدید، دوره، 65

 بررسی روند کاهش فضاهای باز شهری در فرآیند توسعه شهری) 1389(سید علی، شمشیر بند، مصطفی، حسین پور،  �

 .5شماره  شهر آرمانفصلنامه علمی پژوهشی  )کالن شهر تهران: مطالعه موردی (

 .ششم سال ،61 شماره ها، شهرداری مجله ،»ها راه پیاده طراحی بر ای مقدمه« ،)1383 خرداد( سولماز حسینیون، �

 .، نمایه»های ویژه عابرین پیاده امکان سنجی احداث گذرگاه« ،)1372( کامران؛ رادپویا، �

  .35 شماره ترافیک، های تازه مجله پیاده، عابر ، ایمنی)1381 زمستان( داود، شایگان، صداقت �

 نامه ویژه ،55 شماره ضمیمه ها، شهرداری مجله ،»پیاده بر مضاعف ظلم سواره، سلطت« ،)1382 آذر( پروین؛ فراهانی، �

 . 11 شماره

تهران،  قریب، فریدون ترجمه دوچرخه، و پیاده تردد ریزی، طراحی برنامه اصول ،)1382 زمستان( هرمان؛ الخر، کنف �

  .تهران دانشگاه انتشارات

مرکز  :موردی مدنی، نمونه حیات ایجاد منظور به شهری مرکز ، طراحی)1376 پاییز( مهران؛ شمیرانی، محمدی �

  .تهران دانشگاه زیبا هنرهای دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان شمیران، شهری

 ترافیک، های تازه مجله زار، الله خیابان در شهر راه پیاده ایجاد طرح ، بررسی)1383 پاییز( محمدباقر؛ محمدی، �

  .پنجم سال ،23 شماره

  .دوم سال ،19 شماره ها، شهرداری مجله ،»سازی راه پیاده مبانی و مفاهیم« ،)1379( جواد؛ مهدیزاده، �

 .بودجه و برنامه سازمان ، تهران،1 جلد فنی، معیارهای و تحقیقات دفتر ،)1375( راه؛ گذر مشاور مهندسان �

حد ( صف خیابان در پیاده عابر ویژه مسیر 2 و 1 فاز طراحی و مطالعات ،)1381(« عمران؛ نوژان مشاور مهندسان �

 .تهران شهرداری ترافیک و نقل و حمل معاونت حوزه ،»)مصباح-فاصل جمهوری

ر، هاشمی، سید مناف،  � ترجمه کتاب پیشگیری از جرم از طریق طراحی مسکن، انتشارات ) 1390(سید علی حسین پو
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