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ل راه ادهیپ. هستند ها راه ادهیپ یشهر یعموم یاز عناصر مهم موجود در فضاها یکی  یت بخشیاز جمله هو یمتعدد یها تیقاب

در سطوح  یو اجتماع یاقتصاد یتواند سبب رونق بخش یشهر را داشته و م یمایر سییو تغ ی، فرهنگیاجتماع یبه فضا

ن شهر بزرگ یدوم یکیتسالون. است یکیشهر تسالون یشرق یاروپا یتجار یستیمهم تور یاز شهرها یکی. مختلف باشد

کز حمل و نقل جنوب امر نیتر مهمن کشور بوده و از یا یاسیو س ی، تجاری، صنعتیمرکز اقتصاد نیتر بزرگو  ونانیکشور 

متفاوت خصوصاً دوران  یخیتار یها از دوره یارزشمند یخیآثار تار ین شهر دارایبعالوه ا. شود یمحسوب م اروپاشرق 

و  یک مرکز فرهنگی به عنوان ن شهر رایاباشد که  یم یهودیز ثروتمندان یو ن یزانس، عثمانیخ بیتار، یاسکندرمقدون

ن جاذبه ی، از این شهر و تنوع بستر ساحلیا یار طوالنیبس یساحل با توجه به خط. دینما یم یمعرف بالکاندر مهم  یآموزش

. افته استیاستقرار  یساحل راه ادهیپشهر اسکله و  یشده و در ساحل شرق یبردار بهره یا ستهیبه نحو شا یگردشگر

 نیتر مهم. باشد یت و مهم مین شهر پرجمعیعوامل جذب گردشگران به ا نیتر مهماز  ن شهریخاص در سطح ا یها راه ادهیپ

را بودن  یساحل راه ادهیپشاخص  و  یعیطب یها ز جاذبهیت گردشگر و نیجذاب، مساحت متناسب با جمع یفضامورد مطالعه، دا

بر ن مقاله یا. باشد یم شهر نیا یو فرهنگ ی، اجتماعیدر رونق اقتصاد راه ادهیپن یو نقش ا راه ادهیپن یرامون ایپ یعیطب ریغ

ن یا یریگ خچه شکلی، تارییایجغراف تیموقع یو به منظور معرف یو اسناد یدانیو مطالعات م ینیاساس مشاهدات ع

به د یتا شا پردازد یممنطقه  یمیط اقلیبا شرا یکیتسالون یساحل راه ادهیپ یرساختهایو تناسب ز یطراح یچگونگمجموعه و 

ستناد قرارگ یشهر یدر طراح ک عنصر موفقی عنوان  .ردیمورد ا
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، یط مکانیاده، به تناسب شراین پیل در تردد عابریاست که عالوه بر تسه يعناصر شهر نیتر مهماز  یکی ها راه ادهیپ

، ياقتصاد يها نهیار در زمیقات بسیتواند موجب توف یم يت اقتصادیو موقع یفرهنگ يها یژگی، ویمیت اقلیموقع

  . دیز کمک نمایهوا ن یکاهش آلودگبه ک یشده و با کاهش بار تراف یو اجتماع یفرهنگ

شهرها از قلم  یه امور در طراحیشدن کل ینیاست که با توسعه شهرها، بعد مسافت و ماش ياز عناصر یکی ها راه ادهیپ

داده و  ير کاربرییبه سواره رو تغ یخیمعروف و با سابقه تار يها راه ادهیپگاه یاز موارد جا ياریکه در بسیبطور. است افتاده

ط یبخش مح از عناصر آرام یکی ها راه ادهیپ). 1389رهنما، (ر داده است ییتغ یآن منطقه از شهر را به کل يمایت و سیهو

ت یت آن کاسته نشده است بلکه اهمیا نه تنها از اهمیمهم دن يها تنیشود که در مترو پول یمحسوب م يپرمشغله شهر

از  ها راه. قرار گرفته است يزان شهریر ، طراحان و برنامهيران شهریرد توجه مدودار شده و میش پدیش از پیآن ب

 . ندینما یت میریت حرکت از مبدأ به مقصد را ممکن ساخته و مدیهستند که قابل يعناصر شهر نیتر مهم

ه یکلدار در نظر داشتن یدن به توسعه پایرس ين موارد توجه نمود چراکه برایبه ا ها راه ادهیپ یدر طراح یستین بایبنابرا

 نیتر مهماز جمله . )1387، یمیحک( ردیبا دقت و توجه مورد نظر قرار گ یستیبا راه ادهیپرگذار بر یر و تأثیر پذیعوامل تأث

که حداکثر ارتباط بافت یبطور. باشد یم يشهر يدر فضا راه ادهیپجاد یا یامکان سنج ،راه ادهیک پی یعوامل در طراح

دن یرس يبرا. مجاور است يها يکاربرر یعامل دوم کاهش اختالل در تردد سواره و سا. برقرار باشد راه ادهیپبا  يمحله ا

بهره  يمزاحمت برا جادیبهره برد که نه مسبب ا یبه نوع راه ادهیپرامون یپ يها يکاربراز تنوع  یستیبا يداریبه پا

ن یتناسب ب یستیآنچه مسلم است با .دیلطمه وارد نما یرامونیپ يها يکاربرت یاده رو باشد و نه به هویبرداران از پ

اده یک فرد پی يد بصریآنچه مهم است د يشهر يک فضای یدر طراح. ت باشدیدر اولو راه ادهیپ ییها و جانما يکاربر

کردن اده یو پ یتا طراح یامکان سنج يده شده و از ابتدایسنج یانسان اریبا مع یستیبا ها اسیمق ین تمامیبنابرا. است

 يه چشم اندازیارا يبرا یعیاهان، آب و عناصر طبیگاز  يبعالوه بهره بردار. ش رفتیبا محور انسان پ راه ادهیپات یجزئ

رغم ین مطلب توجه شود که علیبه ا یستیدر ادامه با. است راه ادهیپمبلمان  يها تیها از اولو ادهیپ ين برایبهتر و دلنش

م به تخر یستی، نباراه ادهیپاحداث  يباز و متناسب برا يت فضایاهم ا یو  راه ادهیپو با ارزش در  یخیتار يبناهاب یاقدا

  . نمود یرامونیط پیمح
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است لذا  ز شکل گرفتهین یمتناسب با آن نوع کاربر راه ادهیپدر منطقه،  یاصل یک نوع کاربرینکه بر اساس یبا توجه به ا

کته بعد در طراح. است راه ادهیپ یتوجه به بافت محله از اهم موضوعات در طراح ا الگوها راه ادهیپ ین ، یداریپا یمتناسب ب

شود تا  یطراح یا به گونه یستیبا راه ادهیپ یت فضایدر نها. باشد یمم یاقلمتناسب با و  یمواد و مصالح بوم کاربرد

 یدر خصوص طراح ینگر دهنیبه لزوم آ یستیت بایدر نها. ردیدر طول روز صورت گ یعیاز نور طب یبردار ن بهرهیشتریب

، یمیحک( ش نخواهدرفتیپ یدار شهریر توسعه پایبه شک در مس ینگر ندهیبدون آ یاحرز پرداخت چراکه طین راه ادهیپ

1387.(  

ل یوسااده بوده و تنها از یهستند که تسلط کامل با عابر پ ین حد نقش اجتماعیبا باالتر ی، معابرها راه ادهیپا یاده یمعابر پ

توانند به صورت کوچه،  ین معابر میا. شود یدر معبر استفاده م یجار یبه زندگ یده سیبه منظور سرو یه موتورینقل

 یک عبوریان بردن ترافیها با از م راه ادهیپ. رندیک مجتمع شکل بگی یا فضایدان، پارک یدر م یریبازار، بازارچه، مس

 .رندیگ یشکل م یا تجاری یخیل معمارانه، تاریبه دالشوند، و  یجاد میاز شهر ا یسواره در بخش

ت یریمد یها شهیاندن اندینما یتوان برا یم یند به سادگینما یرا دنبال م یاهداف مختلف ها راه ادهیپنکه یبا توجه به ا

ساخته شده در  راه ادهیپمثال  به عنوان. نمود یژه طراحیو یا با چشم اندازهایخاص و  یرهایرا در مس ها راه ادهیپ یشهر

ش یرا به نما یحوزه عموم، پس ماند ی، گذر از فضاها ساختمان نیماب یورک و در مرکز منهتن با عبور از فضایوین

در بر ل یما 1,5به طول  را یک پارک عمومی یاده رویر پیمس یمیقد یا ک پل در منطقهیکه به صورت  گذارد یم

به محوطه راه آهن  Meatpackingه یمتروکه ساخته شده و از ناح ییهواک ترن ی یرو راه ادهیپن یا. ردیگ یم

ا یک جامعه یاشاره به  ،ن خرابهیا ییایخولیسرکش و مال ییبایالهام گرفته از ز یطراح. ابدی یهادسون در منهتن امتداد م

ت، عیکه طب یی، جاداردش پژوهش و خدمات اطالعات مشخص شده ید و افزایت کاهش تولیکه توسط اهم یاقتصاد

را ترجمه  یستیکند و تنوع ز یر میراث خود را تفسید میدهد؛ پارک جد یرا نجات م یرساخت شهریک قطعه مهم از زی

م یت از خرد اقلیخاص سا یها یژگیک رشته از ویپس از قرار گرفتن در خرابه کرده در  یشه در زمانیکند که ر یم

ن پروژه یا .سرپناه است یو فضاها یه دار، مرطوب، خشک، طوفانی، سایآفتابر راه آهن که شامل یدر امتداد مس یشهر

 ,Anonymous( کند یاز هم جدا م یمرحله مساو بلوک را از سمت غرب منهتن به هم پل بسته و در سه 22

2011( .  
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در  یت زندگیو قابل یافتگی توسعه یارهایمع نیتر مهماز  یکیبه  یشهر یعموم یت فضاهایت و جذابیفیامروزه، ک

در عصر ارتباطات  یجاد تعامالت اجتماعیخود در ا یها یژگیل ویدل هها ب راه ادهیپان، ین میدر ا. استدهیشهرها بدل گرد

را  ها تیفعالاز  یا که دامنه گسترده یعملکرد چند ییها ز به عنوان پهنهیو ن یرامونیپ ینواح یک اقتصادیو تحر یمجاز

ن یشرو در ایم قرن در جوامع پیش از نیب یا رغم وجود سابقه یاما عل. باشند یبرخوردار م یاساس یرند، از نقشیگ یدربرم

 یتوسعه شهر یرا در حد چشم انداز اصل یمدار ادهیا، پیدن یاز شهرها یاریکه در آستانه هزاره سوم بسینه و در حالیزم

رسد که  ین رابطه در دست اجرا دارند، به نظر میا در ار یا گسترده یو عمل یعلم یتهایها و فعال ارتقاء داده و برنامه

ل یتسه یمدار و بر مبنا ق با سنت گذشته خود، خودرویعم یتوسعه شهرها در دوران معاصر در کشورمان، در گسست

و  یجاد سرزندگیا در ها آنت یاده و اهمیپ یها د به فضاها و محدودهیآنچنانکه با شتر حرکت سواره بوده ویهرچه ب

  ).1389جو،  یکاشان( است دهیتوجه نگرد یشهر ییایپو

در حال  یشهرها یها راه ادهیپ یایا احیو  یتوان به طراح یم یکیشهر تسالون یساحل راه ادهیپبه  ین اساس با نگاهیبر ا

  .توسعه کشورمان پرداخت

 

ن کشور بوده و از یا یاسیو س ی، تجاری، صنعتیمرکز اقتصاد نیتر بزرگو  ونانین شهر بزرگ کشور یدوم یکیتسالون 

 500در فاصله  یکیتسالون .)1388، ثقفی اصل( شود یمراکز حمل و نقل جنوب شرق اروپا محسوب م نیتر مهم

و  یشمالقه یدق 65 درجه و 40تا  قهیدق 39درجه و  40 یت مکانیموقعونان و در یتخت کشور یاز شهر آتن پا یلومتریک

، یکیتسالون یشهردار 2011سال  یسرشماربر اساس . دارد قرار یدرجه شرق 9درجه و  22قه تا یدق 54 و درجه 22

 است اعالم شده نفر 1006730 بالغ بر یتیجمع یدارا یکیتسالوننفر و شهرستان  322،240ن شهر بالغ بر یت ایجمع

و   تیرتبه پنجم جمع یحوزه بالکان و دارا یها شهرستان نیتر بزرگدر زمره  یکیتسالونن اساس یبر ا. )1389رهنما، (

لومتر یک 111,713بالغ بر  یمساحت یکیتسالونشهر . شود یه در منطقه محسوب میب سرمان شهرستان از نظر جذیدوم

 یه قدمتیتخت مقدونیپا به عنوانن شهر یا .لومتر مربع داردیک 1455,62معادل  یمساحت یکیتسالونو شهرستان مربع 

  ).2012 ا،یپد یکیو(ساله دارد  2327ش از یب

جنوب  یکشورها یبلکه براونان و ی یتنها براآن است که نه  یبندر تجار ،ن شهریا یعامل رونق اقتصاد نیتر مهم

کشور و  ین شهر را قطب بزرگ اقتصادیتوان ا یکه میبطور. برخوردار است ییک باالیت استراتژیاز موقعاروپا  یشرق



 

٥ 
 

 دانستاروپا  ینقاط جنوب شرقر یدر ساحمل و نقل صنعت  و توسعه یاسیو س ی، تجاریصنعتعامل رونق 

)Aggeloudis, 2012( از  یاریک خاص خود صحنه تاخت و تاز بسیت استراتژیل موقعین شهر به دلیبعالوه ا

ه یدر جهت جذب سرما ن شهریا. را به خود اختصاص داده است ونانی یتخت فرهنگیپا سردمداران گذشته بوده و عنوان

 یفرهنگ یدادهایر رویو سا لمی، جشنواره فیتجار یالملل نیب یشگاههایبرگزار کننده نما ،یخارجو  یداخلو گردشگر 

 ,Wiki( مطرح کرده استتخت جوانان اروپا یپا به عنوانرا  یکیسالون، ت2014سال  یزیر که برنامهیبطور .باشد یم

2012(.  

 ارزشمند یخیتار یو بناها )Anonymous, 2011(برگرفته شده  یاسکندر مقدون همسر از نام یکیتسالوننام شهر 

با سابقه  یها از جاذبهونسکو ی یراث جهانی، میکیتسالونزانس یو ب Paleochristian یخیتار ی، از جمله بنایزانسیب

   .ن شهر استیه اسال 2300ش از یب

خ ی، تاریمتفاوت خصوصاً دوران اسکندرمقدون یخیتار یاز دوره ها یارزشمند یخیآثار تار ین شهر دارایبعالوه ا

مهم در بالکان  یو آموزش یک مرکز فرهنگی به عنوانن شهر را یکه ا باشد یم یهودیز ثروتمندان یو ن یزانس، عثمانیب

به نحو  ین جاذبه گردشگری، از این شهر و تنوع بستر ساحلیا یار طوالنیبس یبا توجه به خط ساحل. دینما یم یمعرف

   . افته استیاستقرار  یساحل راه ادهیپشهر اسکله و  یشده و در ساحل شرق یبهره بردار یا ستهیشا

 )Lefkos Pyrgos(د یتوان به برج سفیم یکیتسالونشهر  یگردشگر یها و جاذبه یخیآثار تار نیتر مهمازجمله 

 یزیون ک مجسمه سازی توسط 1430در  )یروزیپ( یکیتسالونک نماد یبه عنوان  شهر اشاره نمود کهاسکله واقع در 

. شود یم یبردار بهره، یخ روم شرقیتارموزه  عنوانبه است و در حال حاضر متر  32ن برج یارتفاع ا. ساخته شده است

آرامگاه  طاق و. برقرار است یمقدوناسکندراز  یار بزرگیادبود بسی یاحاطه شده و در مقابل آن بناک باغ یتوسط ن بنا یا

Galerius اسکندر در کنار کاخ و مقبره ه و ساخته شد یالدیم 297ان در یرانیبر ا یروزیاشت پز به مناسبت بزرگدین

 .واقع است

مجددا  یو معمار ی، صنعتیاقتصاد یرساختهایجاد زیع و به منظور ایاس وسیدر مق یکیدوم تسالون یجهان پس از جنگ

 یایدر هیبنادر حاش نیتر بزرگاز  یکیکه  یکیتسالونبندر . شد یش رونق بخش گردشگریاافزد و باعث یگرد یبازساز

کز رامن ین و معتبرتریشتری، بنیتر بزرگ ن شهر با دارا بودنیبعالوه ا .بالکان است همنطق درتجارت ل کننده یتسهاژه و 

است، ونان یدر  ییت دانشجویجمع نیشتریزبان بیم مطرح بوده و اروپا یجنوب شرق یقطب آموزش به عنوان، یآموزش
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 ,Strom( باشد یبزرگ م یمراسم یرایپذونان یبا  یگانگیسال اتحاد و  100مراسم  یبرا 2012در سال  کهیبطور

1992(.  

  
   یساحل راه ادهیپبه  یمنته یکیشهر تسالون یمرکز راه ادهیپاز  یینما: 1شکل 

  

ن شهر یا یآب و هوا .واقع است Chortiatisکوه  یجنوب شرقو  Thermaicج یخل یه شمالیدر حاش یکیتسالون

ن با یبنابرا .)Paschalis, 2008( است یا ترانهیمد یاز آب و هوا م متأثریطور مستقا به یل مجاورت با دریبه دل

ک ی به عنوان یکیع دارد و لذا ساحل تسالونیت جذب گردشگر را در سطح وسیکه منطقه دارد قابل یخاص یها یژگیو

  .باشد یبرخودار م یا ژهیت ویمنبع جذب گردشگر از اهم

اس همه شـهر  ین فضاها در مقیا. باشد یمشان  یجمع یشهروندان و مشارکت آنان در زندگراه ها، محل حضور همه  ادهیپ

 ی، مکـان یو دسترسـ  یراه ها عالوه بر نقـش ارتبـاط   ادهیپ. باشد یماز شهروندان  یمختلف یگروه ها یرایعمل کرده و پذ

ـ عمـل انسـان پ   یراه هـا، آزاد  ادهیدر پ. آورد یمفراهم ... ، گردش و تماشا و یتماس اجتماع یامن و راحت برا  یاده بـرا ی

ج بـه حضـور در شـهر و    ین رو شهروندان به تدریاز ا.اد استیار زیگران بسیم با دیر جهت و تماس مستقییتوقف، مکث، تغ
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ن بـه نوبـه خـود بـه بهبـود و      یـ گذرانند و ا یم یشهر یرا در فضاها یشتریعادت کرده و زمان ب یمدن یها تیفعالانجام 

کـه   کنـد  یمت در برابر جامعه کمک یگران و احساس مسئولیت حقوق دی؛ از جمله رعاینیفرهنگ و عادات شهرنشارتقاء 

ـ یواز  »یسـرزندگ «. محسوب شـود  یتواند نمونه زنده آموزش یجوانان و کودکان م یبه خصوص برا و  یاساسـ  یهـا  یژگ

ـ ا. ان باشـد یدر جر یاجتماع یزندگ راه ها همواره ادهیدر پ ستیبا یمرو  ن یراه هاست، از ا ادهیپ یاصل ـ  ی ن ین فضـا همچن

؛ لـذا  درون خـود هماهنـگ سـازد    یها دادیاز شهروندان بوده و خود را همواره با رو یعیف وسیبتواند جاذب ط یستیبا یم

 یت آنچـه کـه متضـمن حضـور همـه شـهروندان و زنـدگ       یدر نها. ستا راه ها ادهیمهم در پ یها یژگیز از وین »انعطاف«

 . باشد یمن فضا یا »یمنیا«ست اها راه ادهیدر پ یمیدا

 یر سواره رو کم عرض در ضلع شـرق یبا مس یکیشهر تسالون یراه ساحل ادهیشود، پ یهمانگونه که از شرح فوق برداشت م

زبالـه   ی، حمـل بـار و جمـع آور   ینشـان  تـش ، آیامـداد  یروهـا یع نیسـر  ی، از امکان خدمات رسان)مقابل ساحل(راه  ادهیپ

م یبـه حـر   یه موتـور یله نقلیبا وس یچ شهروندیست، اما هیاده راه مسدود نیبه پ یورود یهرچند که فضا. برخوردار است

ـ به ا یه موتوریط نقلیورود خودرو و وسا یرایپذ یفرهنگ عمومه کند، چراک یاده راه تعرض نمیپ در . باشـد  ین فضـا نمـ  ی

 یگـر یچ کـس حضـور د  یپردازند و ه یح میآرام و آزاد، اقشارمختلف در کنار هم به تفرج و تمدد اعصاب و تفر ین فضایا

، یابـان یخ یهـا  شینمـا م و یزنـده، پـانتوم   یقیموسـ  یفضـا . کـامالً مشـخص اسـت    ها میحرچراکه  پندارد ینمرا مزاحم 

 یهـا  یقرانـان و ملوانـان کشـت   یحضور دارند و قان مکان یدر ا یتفرج و گردشگر یدستفروشان با اجناس متناسب با فضا

ارگردشـگران وتفـرج کننـدگان    یگان در اختیخود را به طور را یکشت ی، در طول مدت توقف کنار ساحل، فضایگردشگر

ـ ط برقرار است و آرامش به وضوح در کنار امواج متالطم درین محیدر ا یت اجتماعیامن. دهد یقرار م ترانـه نمـود   یمد یای

ـ  . اند وجود ندارد ح آوردهیتفر یخود را برا یوانات خانگیکه ح یافراد یبرا یتیبعالوه محدود. دارد ـ آ یآنچه به چشـم م د ی

 . است یزگیآرامش، تنوع چشم انداز، مسالمت و پاک
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  یکیتسالونشهر  Thermaikos در Peraia از یشرق جنوب حومه از یخط ساحلاز  یبخش:2شکل 

ز، شاخص مس( پیبتدا تا انتها مسا) لک: متر، رنگ قرمز 664به طول  یراه فرهنگ ادهیر پیرنگ سب   متر 4680طول به  یراه ساحل ادهیر 

 
ل یبلوار وک یانیم یه بلوار احمدآباد، بلوار ملک آباد وفضایم شهر مشهد حاشیاده رو قدیپ یفضاها توان یمسه یدر مقا

آرامش  یبا چشم انداز یض، طوالنیبازو عر یآن زمان فضا یشهر یط متناسب با معمارین محیدر ا. آباد را مثال زد

مثل  یپرتردد یابانهایخ. ن رفته استیاز ب یرکاربریینه چندان مناسب تغ یها ل طرحیبخش وجود داشت که به دل

م یجاد مانع و حریبا ا یعموم یل عدم فرهنگ سازیل شده است اما به دلیبالقوه امن تبد یاده راهیابان جنت به پیخ

ه زباله با یو تخل ، حمل باریمثل آتش سوز یط بحرانیدر صورت بروز شرا یاصل یابانهایاده راه به خین پیا یر ورودد

اده یپ. ندارد یاصل اده راهیبا ظاهر پ یابان، تناسبین خیمتعدد به ا یفرع یها ینکه ورودیضمن ا. مشکل مواجه است

ل شده و یتبده بلوار، ین حاشیرها شده ساکن یلهایجهت اتومب ینگیکم عرض و بعضاً پارکل آباد به کنارگذر یراه وک

م، یمتناسب با اقل یستیمشهد با ییایو جغراف یت مکانیبا توجه به موقع. اندازد یاده را به خطر میت عابران پیامن یحت

ن فضا یبتوانند در ا که مردمیشهر مشهد اقدام نمود، بطور یها راه ادهیبردار به توسعه متناسب پ ت بهرهیفرهنگ و جمع

  . برسند یآرامش روح یعنیاده راه یجاد پیا یبه هدف اصل

ن یت ساحل را از بیاست که هو یح شهریناصح یزیر از برنامه یا خزر نمونه یایه سواحل آزاد دریران حاشیدر ا

ان رفته یبه وضوح از م ها میحرافته و یکاهش  ،تیامن. آن را تباه نموده است داز آرامش بخشناست و چشم ا برده



 

٩ 
 

در چارچوب مفهوم پایداری باید در  .ای از انسجام و هماهنگی زیست محیطی باشند شهرها باید نمونهت، یدرنها. است

 یدر شکلطبیعت را انس با و ، انسجام روح ،هویت  ؛شهر پایدار .جستجوی زندگی شهری و شهر بدون اتومبیل بود

ش یرا به نما یشادابتحرک و  ،ییایپو ،روی پیاده تیقابل با هایی و محیط ردیگ یشده و بالقوه در برم یزیبرنامه ر

عتبار و ارزش الزم برخوردار باشد .گذارد یم  .های اجتماعی توجه نماید به جنبه یستبای پایداری در شهر برای اینکه از ا

 یمتناسب را براه کیفیت های انسانی فعال فضاهای زنده و شهرهایی است ک منظور ایجاد و حمایت از محیط

ی درون شهرمبحث حمل و نقل  ،شهر پایدار خدمات در در میان تمامی مباحث مربوط به .نماید شهروندان فراهم می

این . قرن حاضر استموضوعی محوری و یکی از مشکالت جدی  ،امروزدر زندگی حمل و نقل  .در اولویت قرار دارد

 راهکارهای .دینما زندگی شهری را متاثر می )اجتماعی و یاسی، ساقتصادی، زیست محیطی(مقوله از طرق مختلفی 

همگی بر لزوم توجه بیشتر  ،ندا شهری در شهر پایدار مطرح شدهدرون کیفیت حمل و نقل  یبرای ارتقاکه  یمتعدد

ر پیاده ش شتهدا به نقش عابر پیاده تاکید  .گیرد کل میو اساس سیستم حمل و نقل شهر پایدار بر مبنای حرکت عاب

دور از شود عابر پیاده در فضایی امن و  پیاده راه حرکت عابر پیاده را در فضاهای شهری تسهیل نموده و موجب می

 و آرامش، یدار، سالمتیپا یو روان یت روحین مهم صرف نظر از امنی، که احضور یابد یه موتوریط نقلیمزاحمت وسا

، شهرپایداری دن به یرس یبرا؛ لذا دینما یمفراهم را تعامالت اجتماعی در فضای شهری از  یور بهره یموجبات ارتقا

 تیدر نهاو  گرفتهراه در ارتقا کیفی و کمی شبکه حمل و نقل مورد بررسی قرار  و پیاده رو اهمیت و نقش پیاده یستیبا

پیاده جاد و توسعه ی، به اایمنی و امنیت یادراک محیطی و ارتقا ،اقتصادی ،فرهنگی، چهار نقش اجتماعیبا توجه به 

 . )1388، یثقف( اقدام نمود راه
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