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هاریزی و طراحی پیاده راهرویکردهای مختلف در برنامه  

ست. بر یزی و طراحی آنهارامهین معرفی رویکردهای موجود دربرنها و همچنهای پیاده راههدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی منظر :چکیده

محور و هدف -1ها را به دو دسته کلی ریزی و طراحی پیاده راهکردهای موجود در رابطه با برنامهتوان رویهای صورت گرفته میاساس بررسی

شوند که اساس م میمحور که تمرکز این نوشتار بر آن است، خود به دو دسته کلی تقسیمحور تقسیم کرد. در رویکرد انسانانسان -2

وم شامل که توجه آنها به کیفیت زندگی اجتماعی است و دسته د است. دسته اول شامل مواردی است گیری آنها توجه به کیفیت زندگیشکل

و  ریزیندگی عابرین پیاده در بخش برنامهکید دارد که توجه به کیفیت زأتدر نهایت این مقاله براین موضوع  .کیفیت زندگی فردی است

محور بودن ی باشند و به این وسیله از ماشینتواند بستری را فراهم آورد که افراد پیاده در شهر دارای آسایش بیشترطراحی فضاهای پیاده می

و در  ها از اصول مرتبط با کیفیت زندگی اجتماعیریزی پیاده راهدر برنامه نماید کههمین اساس این مقاله پیشنهاد می بر شهر جلوگیری شود.

ترین اتبی از نیازهای عابرین از پایینمربراین اساس یک نظام سلسلهها از اصول مرتبط با کیفیت زندگی فردی استفاده شود. ه راهطراحی پیاد

 یابیریزی و طراحی فضاهای پیاده جهت دستی و اجتماعی است، جهت برنامهسطح که ایمنی باشد تا باالترین سطح که نیازهای زیباشناخت

 به کیفیت زندگی مطلوب برای عابرین پیاده پیشنهاد شده است.

کیفیت زندگی اجتماعی، کیفیت زندگی فردی محور،محور، رویکرد انسانراه، رویکرد هدفبر پیاده، پیادهعا :یدیکل واژگان

Different approaches to planning and designing pedestrian areas 

Mehrdad Karimi Moshaver1 , Samad negintaji2 

1- Assistant Professor of Architecture, Bu-Ali Sina University 

2- M.A. in Architecture 

Abstract 
The main aim of this research was to examine different features of pedestrian areas in terms of 

architecture and urbanism features and to introduce current approaches to planning and designing 

pedestrian areas. 

According to this study, current trends to planning and designing pedestrian areas can be divided into two 

main categories, including: 1- object-based approach, and 2- human-based approach. Human-based 

approach, which this research focuses on that, is sub-divided into tow coarse-grained groups including the 

group which focuses on 1- social life quality, and 2- individual life quality. 

This research accentuated that proper attention on the life quality of pedestrian in designing and planning 

can provide a suitable condition in which better situation for pedestrian’s comfort can be provided. 

Accordingly, it causes of non-car-based city. 

As a result, this paper offered that planning and designing  pedestrian areas should be based on social life 

quality and individual life quality respectively. 

Therefore, a hierarchical system related to pedestrian’s need for life quality  provided from safety to 

aesthetic, which can be applied to design and planning pedestrian areas. 

Keywords: pedestrian, pedestrian area, object-based approach, human-based approach, social life 

quality, individual life quality. 
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 مقدمه -1

 به جنبش مربوط نظري مباني و هاديدگاه بررسي در

ريزي و برنامه»كتاب  اثر، پياده گستري، نخستين

اياالت  در 1791 سال در است كه« 1هطراحي پياد

كتاب  انتشار 1791سال  گرديد. در متحده منتشر

 اشاعه و گسترش در« 2پياده براي شهري فضاهاي»

 مؤثري شهري نقش فضاهاي سازيبه به مربوط مباحث

 براي فقط»عنوان  با كتابي هم بعد سال دو .نمود ايفا

 كه گرديد ليفأت والنگ و برامبيال توسط «4هاپياده

 مناطق»مديريت  و طراحي و ريزيمباني برنامه درآن،

 و بحث مورد شهرها، مركزي نواحي در «ترافيك بي

 قابل هايخيابان»كتاب در قرار گرفت. اپليارد بررسي

 كه كندتأكيد مي هامدرنيست خالف بر« 3زندگي

 شهري، عملكردهاي عملكرد كنار در بايد هاخيابان

 داشته باشند. هاس را  ...و تفريحي جتماعي،ا فرهنگي،

 «شهري ترافيك و پياده عابر»خود  اثر در نيز كالو

 را نقليه وسايط ترافيك جداسازي متفاوت رويكردهاي

 معتقد و كندمي مقايسه آلمان بريتانيا و در پياده، از

 فراهم شهري، مراكز به مردم جذب كه براي است

ت )قرباني و جام اس ضروري ايمن، رو پياده سازي

 (.1437 كسري،

هاي اخير به خصوص بعد از كشورهاي پيشرفته در سال

جنگ جهاني و بازسازي شهرها در زمينه حضور بيشتر 

روي مردم در فضاهاي عمومي و تشويق آنها به پياده

جايي پياده ههايي را تدوين نموده و موضوع جابسياست

-را با برنامهدهي آن را مورد توجه قرار داده و سامان

نمايند. البته الزم به جانبه دنبال ميريزي دقيق و همه

 له پيادهه در ابتدا هدف از پرداختن به مسأذكر است ك

 (. 1431)معيني،  بيشتر جلوگيري از تصادفات بود

يافتن  اهميت و مدرن شهرسازي شكست دنبال به

زيادي  انتقادات زيست، محيط و انساني توسعه مباحث

شهرسازي  مورد در شهري مسائل نظرانصاحب سوي از

كيفيات  متوجه بيشتر انتقادات .شد مطرح مدرن

شهرسازي  نظام از حاصل نامطلوب فضايي -ي كالبد

 مناسب براي كارراه يافتن براي تالش در رو، اين از بود.

 شهرسازي اوضاع نابسامان برابر در مطلوب شهر طرح

 عرصه در ديهاي جدياهديدگ و هاگرايش مدرن،

در اين ميان مؤلفان حوزه شد.  مطرح جهان شهرسازي

شهر همچون لوئيس مامفورد، برنارد رودوفسكي، جين 

وايت و ... از امكان بالقوه بازگشت بز و ويليام اچ. جاكو

ها به شهرها كه به واسطه آمد و شد حيات پياده راه

 ,Fruin) وسايل نقليه از بين رفته بود طرفداري نمودند

2004 .) 

ريزان و طراحان بر اساس اين رويكرد جديد، برنامه

ن اصلي شهري از اين به بعد پياده را به عنوان يك رك

ي آورند و نه مزاحمي برادر زندگي شهري به حساب مي

نان روي در شهرها چ (. پياده1433اتومبيل )پاكزاد، 

هاي معاصر گسترش پيدا كرده است كه جنبش

اده روي را در اولويت اصول خود شهرسازي قابليت پي

قرار داده و اسناد هدايت شهري در عمده شهرها اين 

اند. به همين موضوع را در صدر اهداف خود قرار داده

هاي زيادي در سراسر دنيا شكل گرفتند دليل، پياده راه

و اين فضاها به عنوان يكي از مهمترين فضاهاي عمومي 

روري، گزينشي و هاي ضدر شهرها كه زمينه فعاليت

اند. آورند، مورد توجه قرار گرفتهاجتماعي را فراهم مي

تالش براي ارتقاي كيفيت فضاهاي پياده هم اكنون به 

اي شده كه در بسياري از كشورها از اين فضاها به گونه

 گردد.ان فضاهاي جذب توريست استفاده ميعنو

 مفهوم پیاده راه -1-1

تند كه آمد و شد وسايل هايي هسخيابان 1هاراهپياده 

نقليه از آنها حذف شده است. وليكن، وسايل نقليه 

رسي دارند، و اغلب در طول ساعات اضطراري، دست

توزيع كننده اجازه  هاي خدماتي ومحدودي به كاميون

 (.1433شود. )پاكزاد، ورود داده مي

پياده راه داراي يك نقش اجتماعي فعال در شهر و 

خصوص در ارتباط با هت جمعي بابزاري براي فعالي

اقتصاد شهري، كيفيت محيطي و سالمت اجتماعي 

صر است. از بسياري جهات، مركز خريد پياده در ع

طوركلي پياده هست. بمدرن معادل پالزاي قرون وسطا

عنوان سيستمي كلي تصور شود كه موارد  راه بايد به

 (:Fruin, 2004) زير را در بر گيرد

 يل نقليه به جز وسايل نقليه حذف تمامي وسا

 اضطراري از منطقه پياده راه؛
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 گزین گردش ایجاد سیستم خیابان پیرامونی )تا جای

و ظرفیت خیابانی از دست رفته به واسطه حذف وسیله 

 نقلیه شود(؛

 های رسی پیرامونی به ترانزیت، اتومبیلتأمین دست

 شخصی، وسایل نقلیه اضطراری و خدماتی؛

 گزین فضای ارکینگ، که به اندازه کافی جایتأمین پ

عالوه، هها باشد، باز دست رفته به واسطه انسداد خیابان

پارکینگ اضافی نیز در مجاورت فضای پیاده راه ایجاد 

 شود؛

 ها، منظر برنامه تبلیغاتی مبتنی بر اصالح ساختمان

سازی، افزایش نورپردازی، امکانات رفاهی برای عابرین 

 پیاده.

یاده راه اغلب امکانات رفاهی برای آرامش و تفریح را پ

نیز باید شامل شود. این فضا ممکن است با درختان، 

 زی شود. نورپردازی خیابان معموالها و آب منظرساگل

با مقیاس پیاده راه متناسب است، فضاهای جمعی 

د تا شواغلب در طراحی خیابان گنجانده میمتنوع 

نوان فضای عمومی را ترغیب عهاستفاده از خیابان ب

ا مکانی را برای معاشرت فراهم ها و میزهکنند و نیمکت

 آورند. می

 صورت اختصاص به موجود جهانی تجارب خصوص در

 که مهمترین راهبردی پیاده، حرکت برای معین فضای

 شهر محوطه مرکزی جداسازی و تفکیک شده، تجربه

 به یمرکز تبدیل محوطه و حلقوی خیابان یک توسط

 اواخر به دست، از این اقدام نخستین است. پیاده منطقه

اقدام اولمستد  این طی. گرددمی باز نوزدهم قرن

 بار نخستین برای آمریکایی معروف معمار و شهرساز

طراحی  در 1010 سال در را جداسازی معابر فکر

 پیاده و سواره راه و برد کار به «مرکزی نیویورك پارك»

 (.1391 رد )مهدیزاده،ک جدا هم از را

 را 3استروگت خود اصلی خیابان1132 سال در کپنهاگ

 به بعد هایدهه در و کرد پیاده تبدیل معبر یک به

 پیاده معابر به که شد اضافه پیاده بیشتری معابر تدریج

 دوچرخه و پیاده عابران آن در که متصل شد تراصلی

 پایین سرعت با هاماشین اما داشتند، عبور سواران حق

 که زمانی از سال چهل طی مجاز به حرکت بودند.

 شده تبدیل پیاده رو معبر یک به اصلی کپنهاگ خیابان

 تبدیل برای زیادی هایگام شهری ریزانبرنامه است،

 فضای نوع یک به ماشین، به متمایل مکان از یک شهر

 (URL 1). اندبرداشته مردمی صمیمی 

 توسعه بر تأکید با «کزیمر ناحیه طرح» 1194 دهه در

 و گسترش پیاده حرکت تسهیالت مختلط، هایکاربری

 .شد کانادا اجرایی تورنتوی شهر در عمومی نقل و حمل

 عابران های مختصخیابان توسعه فرانسه، کشور در

 در و امروزه شد شروع بعد به 1191 سال از پیاده

 تجدید حیات مراکز و بازسازی به مربوط مطالعات

با  پیاده عابران مختص خیابان فرانسه، شهری

های تالش نیز هنوز و شده گنجانده تجاری کارکردهای

 ،1101 سال از .گیردمی صورت آنها توسعه برای زیادی

 گسترش آتن براساس شهر مرکزی ناحیه سازیبه طرح

 شهر و اجتماعی کالبدی سیمای بهبود و هاپیاده راه

 .(1301)قربانی و جام کسری،  شد اجرایی

 بوستون شانزده شهر قلب در آزادی پیاده راه آمریکا، در

 قدم پیوندد.هم می به را شهر تاریخی ارزشمند نقطه

 ارزشبا  یک تجربه هاآمریکایی برای مسیر این در زدن

 ارتقای مستقیم موجب غیر طور به آن وجود و است

 سال در طوری که به است، شده شهر کلی کیفیت

)لنگ،  جایزه شد دریافت به موفق مسیر این 2444

1309.) 

اجرای  از حاصل جهانی تجربیات مشترك نکته

اولویت  شهری، مراکز در پیاده گستری موفق هایطرح

اختصاص  و مدنی احیای هدف با پیاده عابر حضور

فضای  رساندن حداقل به و پیاده عابر به فضا حداکثر

 افزایش باعث که است نقلیه وسایط نیاز مورد

محیط  انسانی هایجنبه تقویت اجتماعی، هایعالیتف

در  و شده کالبدی محیط کیفی ارتقای و پیرامونی

گیری شکل برای مطلوب شهری فضای ایجاد به نتیجه،

 .است انجامیده مدنی حیات

 

ریزی و رویکردهای متفاوت در برنامه-2

 هاطراحی پیاده راه

ها ی پیاده راهریزی و طراحرویکردهای مختلف در برنامه

های موجود، به دو دسته کلی را می توان بر اساس مدل

 تقسیم نمود :
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 محوررویکرد هدف -1-2

ریزی برای ایجاد ر این رویکرد، اهداف اصلی برنامهد

: ایمنی، امنیت، راحتی، انسجام و از ها عبارتندپیاده راه

جو، ؛ کاشانی1301 ،جو؛ کاشانی1300، جذابیت )پاکزاد

 Fruin, 2004; Brambilla ؛1309اصل، ثقفی ؛1301

& Longo, 2004; Southworth, 2005).  

 ها : اولین ابزار برای بهبود ایمنی پیاده راهایمنی

عبارت است از کاهش یا حذف تعارضات بین وسایل 

نقلیه و عابرین پیاده )به واسطه تفکیک فضا( که این 

یا به واسطه  صورت افقی یا عمودی،هجدایی می تواند ب

سازی  ها، استانداردتفکیک زمانی باشد. ایمنی پیاده راه

ها متمایز کردن تقاطعو سازی ها، مشخصعالیم و نشانه

و مسیرهای عبور به ویژه با هدف تشخیص این مناطق 

توسط رانندگان، بهبود خطوط دید رانندگان، نورپردازی 

نند در تواان و سایر خصوصیات فیزیکی که میبهتر خیاب

 گیرد. ها سهیم باشند را در بر میایمنی پیاده راه

 ای شکل ها باید به گونهها و خیابان: ساختمانامنیت

-بگیرند که مشاهده عابرین پیاده توسط سایرین امکان

ط دید بدون مانع و اجتناب پذیر باشد. نورپردازی، خطو

ها یا منظرسازی که پنهان گیری ساختماناز شکل

آورند به این هدف کمک خواهند ا فراهم میکاری ر

 نمود. 

نورپردازی خیابان جنبه مهمی از امنیت، ایمنی پیاده 

. عالوه بر دراك مطلوب از سیمای شهری استها و اراه

نی و امنیت، این مقوله ارزش نورپردازی در حوزه ایم

تواند در بهبود ادراك عابرین پیاده از همچنین می

ها ها، فوارهد باشد. نمای ساختمانفضای شهری نیز مفی

توانند های جذاب طبیعی یا معماری میو سایر مشخصه

 نورپردازی شوند تا ظاهر شان در شب بهبود یابد.

 ها، همچون جعبه: موانع موجود در پیاده راهراحتی-

های روزنامه فروشی، های تلفن، دکههای پستی، باجه

در موقعیت هایی ها بایستی های زباله و گلدانسطل

قرار گیرند که حرکت عابرین پیاده دچار مشکل نگردد. 

ای باشد که ها باید به گونهسطوح حرکتی در پیاده راه

ها را راحتی معلولین و اشخاصی که کالسکه بچه

 برای افراد نابینا به همراه داشته باشد. ضمنارانند را می

اف آنها های شهری و اطرها، مکانتوان در ساختمانمی

 های لمسی نصب کرد.نشانه

های های اتوبوس، رواقهایی در ایستگاهتأمین سرپناه

رسی عمومی ها و ایجاد امکان دستسرپوشیده، نیمکت

 .ارد جهت راحتی عابرین پیاده استاز دیگر مو

 انسجام بصری و کارکردی، عنصری ضروری انسجام :

ز جمله عناصر هسته شهری، ا . تمامیاستبرای طراحی 

های های خیابانی، امکانات ترانزیتی، ساختمانسیستم

های تئاتر و اری، مرکز اجتماعات شهر و مجموعهاد

مناطق خرید، باید وضعیت بصری آشکاری داشته باشند 

 که جهت، کارکرد و هدف آنها را انتقال دهد. 

 وطه سنگ : منظرسازی، رنگ و بافت محجذابیت

توانند موجب تنوع نماها میفرش، مبلمان خیابانی، آب

دهای با ارزش و بصری سیمای شهر باشند. توجه به دی

تواند موجب ایجاد جذابیت بیشتر جذاب شهری نیز می

 باشد.

زیباشناختی نیز، مانند بازسازی  تمهیدات

های معماری متمایز یا هایی با مشخصهساختمان

 ها یا پالزاهای کوچک دراهمیت تاریخی، ایجاد پارك

های ها و بافتبال استفاده، ایجاد تنوع در رنگ ناطقم

یجاد تنوع در ها، امحوطه سنگ فرش پیاده راه

های های فرهنگی همچون نمایشگاهنورپردازی و نوآوری

تواند از عوامل ها میها در پیاده راههنری یا کنسرت

 جذابیت باشند.

 محوررویکرد انسان -2-2

 و طراحی ریزیبرنامه به مربوط ادبیات اخیر دهه دو در

است، اما رویکردی  شده گسترده و متنوع بسیار پیاده،

که توانسته چشم اندازی مناسبی از نظر کالبدی، 

عملکردی، معنایی و محیطی را در دستور کار خود 

که است  ش فضاها قرار دهد، رویکرد انسانیبرای آفرین

روندی روز از دهه هشتاد در اروپا شکل گرفت و تا به ام

 روبه گسترش داشته است.

ریزی سنتی که محصول نهایی آن در این رویکرد، برنامه

ای دو بعدی از کاربری اراضی است جای خود را نقشه

های انسانی در قالب به بررسی، تحلیل و طراحی فعالیت

و امکان بررسی تجربی و  است مدلی رفتاری ارائه داده

ازها، رفتارها و طراحی فضاهای شهری با توجه به نی

30 
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مشارکت واقعی مردم در فرایند شکل دهی را 

(. رویکرد انسانی 1301 )مطلبی، سازدپذیر میامکان

بستری مناسب جهت ایجاد تحول در نگاه طراحان و لذا 

شکل دهی به فضاهای شهری را با ماهیتی انسانی 

را که از یک هایی آورد، عملکردها و کیفیتفراهم می

رود در چارچوبی از مدل ظار میفضای شهری انت

محیط ساخته شده  کند وینیازهای انسانی برآورده م

 )لنگ، های پایدار انسانی استنمادی از خواسته

(. این تحقیق نیز سعی دارد رویکرد انسانی را 1309

مبنای کار خود قرار دهد و یک مدل جامع از نیازهای 

طراحی  ریزی وان در فضای پیاده را برای برنامهانس

 یابی به کیفیت زندگی تدوین کند.جهت دست

ها ریزی و طراحی پیاده راهمحور در برنامهانرویکرد انس

 تقسیم شود:تواند به دو بخش خود می

 محور بر اساس کیفیت زندگی رویکرد انسان

 اجتماعی

 محور بر اساس کیفیت زندگی فردیرویکرد انسان 

و اوایل  1134 در اواخر دهه "کیفیت زندگی "ایده 

در سراسر جهان گسترده شد و بر این  1194دهه 

اساس، دو سنت متفاوت پژوهش کاربردی در مورد 

 های متفاوت جهان ایجاد شدکیفیت زندگی در بخش

(Risser & Chaloupka, 2010رویکرد منطبق بر .) 

ی زندگی و اعی، بر شرایط عینمکیفیت زندگی اجت

های جنبهبه دارد و تمرکز  عوامل تعیین کننده آن

و شرایط زندگی درون جامعه را توصیف  اجتماعی رجوع

(. رویکرد مبتنی بر کیفیت زندگی 1)جدول  کندمی

شان را تحلیل تجربه ذهنی افراد در مورد زندگی فردی،

با های شخصی افراد مرتبط است. و به انگیزه دنمایمی

 های غالب باید مراتب ارزشاین مدل، سلسلهتوجه به 

( 2)جدول  نیازهای خود فرد، شکل بگیرد.بر اساس 

(Risser & Chaloupka, 2010.) 

 

 

 

 

 

رویکرد انسان محور بر اساس کیفیت زندگی  -1جدول

 اجتماعی

بعد 

اجتماعی 

کیفیت 

 زندگی

ها و : به وسیله فعالیتبعد اجتماعی

اهیت تعامالت اجتماعی به عالوه م

شود.ارتباطات اجتماعی سنجیده می  

کی پایداری اکولوژی محیطی:بعد زیست

ی هوا ی نظیر آلودگیبا متغیرها که در رابطه

 و صوت، دفع مواد زائد و فاضالب، انبوهی

 ترافیک و فضای سبز قرار دارد.

توسط اشتغال، درآمد  بعد اقتصادی:

خالص و استانداردهای زندگی مردم در 

انه منطقه تحت بررسی، شمار سالی

 ها، ارزشگردشگران، عملکرد خرده فروشی

.گیردبی قرار میزمین و دارایی مورد ارزیا  

بقا،  در برگیرنده بعد سیاسی فرهنگی:

شهر و مردمانش، احترام و تجلیل از 

 های اجتماعی، تولیدخاطرات، سنت، جشن

یع مصرف محصوالت دست بشر و و توز

اشد.های که نشانگر متمایز منطقه بنشانه  

 

رویکرد انسان محور بر اساس کیفیت زندگی  -2جدول 

 (Risser & Chaloupka, 2010 )برگرفته از فردی

 بعد فردی

کیفیت 

 زندگی

 نوعت ی همانند:یشامل فاکتورها: بخشیلذت

 هایمقیاس، جاذبه و پیچیدگی، معماری و

 زیبایی، سرزندگی

 ینب رابطه شامل فاکتورهای همانند: راحتی:

 یطراح هایموتوری، ویژگی ترافیک و پیاده

 راه هرو، پیاد پیاده سیستم به  مربوط شهری

شهری یطراح ها، مطبوعیتخیابان شبکه و  

 مشخصه شامل فاکتورهای همانند: ایمنی:

 خشونت به وابسته شهری طراحی های

 رزمین، حضو کاربری جرم، انواع و فیزیکی

 مردم

شامل فاکتورهای همانند:  رسی:دست

 و کیفیت و کمیت تنوع، خصوصیات،

 بکهش موجود، پیوستگی هایفعالیت مجاورت

 یادهپ با مرتبط هایراهی، ساخت پیاده های

 روی

 شامل فاکتورهای همانند: پذیری:امکان

لیتئوپویایی، زمان، مس و تحرك  
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امروزه، پژوهش در مورد کیفیت زندگی در اغلب موارد 

مبنای  بر های هر دو رویکرد متمرکز است.بر شاخص

اختی است شن –ای ادراکی این دیدگاه کیفیت پدیده

ستد میان خصوصیات کالبدی که در جریان فرایند دادو

پذیر شهر از یک سو و الگوها و رمزهای و ادراك

و اهداف ناظر های ذهنی، تجارب قبلی فرهنگی، توانایی

 (.1303 ،گیرد. )گلکاراز سوی دیگر شکل می

 

حی پیاده راه بر اساس ریزی و طرابرنامه -3-2

 کیفیت زندگی
 روابط است راه الزم پیاده دهیو سامان ریزیبرنامه در

 حیات هایعرصه دیگر با حرکت پیاده نظام متقابل

  د.تحلیل گرد و شناسایی

عالوه نتایج ههای احتمالی، بمسایل بالقوه و راه حل

حاصل از تحلیل گسترده منابع فیزیکی، اقتصادی و 

د. اید به درستی ترکیب و ارزیابی شومحلی باجتماعی 

این بررسی باید تمامی عوامل اجتماعی، اقتصادی، 

ه ممکن است بر پروژه پیاده راه فرهنگی و فیزیکی را ک

ثیر بگذارند شناسایی و از طرف دیگر نیازهای عابر تأ

وند تا کیفیت خوب زندگی فراهم پیاده باید برآورده ش

امترهای اجتماعی، فرهنگی، د. از این رو باید پارشو

ها و الزاماتی محیطی را به شاخصیستاقتصادی و ز

ریزی و طراحی یل کرد که بتوان از آن در برنامهتبد

استفاده نمود. از طرف دیگر نیازهای انگیزشی فرد پیاده 

ط با حس مکان و هویت مکانی و که بیشتر در ارتبا

حقق بایست با طراحی کالبدی تبخشی است، میلذت

ریزی که ربوط به برنامهد. در ادامه ابعاد مختلف میاب

اط با مسائل اجتماعی کیفیت زندگی بیشتر در ارتب

، مورد احی که در ارتباط با نیازهای فرد استو طراست 

 گیرد: اشاره قرار می

گونه که پیشتر نیز اشاره شد، مدل پیشنهادی این همان

به  بر اساس توجه هاریزی پیاده راهقیق برای برنامهتح

کیفیت زندگی اجتماعی است که شامل سه بعد 

محیطی و اجتماعی است که در ادامه اقتصادی، زیست

 شود: شرح داده می

 
 

 بعد اقتصادی 

ای پیاده راه باید این پتانسیل را داشته باشد که منطقه

. در این حالت ایجاد نمایدبا اقتصاد فعال پایدار در شهر 

ای از ده راه باید طیف گستردههای تجاری پیابخش

توان مید را برای مشتریان فراهم آورد. های خریفرصت

های لوکس به منطقه پیاده راه توجه با آوردن فروشگاه

ای و ملی را به مناطق پیاده راه جلب کرد و در منطقه

صورت وجود نقاط گردشگری و دیدنی در محدود پیاده 

ریزی برای جذب راه باید پتانسیل آنها در برنامه

توریست و ایفای نقش آن در اقتصاد منطقه در نظر 

 گرفته شود.

اگر قرار باشد حداکثر پتانسیل اقتصادی تحقق  ضمنا

کار بسته شود. هیابد پیاده راه باید در طول شبانه روز ب

روزی، امکانات به منظور برانگیختن فعالیت شبانه

.. نیز در این ها و .تفریحی از جمله تئاترها، رستوران

طور کلی در این بعد در نظر شود. بهها گنجانده میطرح

موفقیت پیاده  گرفتن اقتصاد پایدار و کاهش هزینه برای

 .راه الزامی است

 محیطیبعد زیست 

ثیر ه اکثر مراکز شهرها به شدت تحت تأامروز

در بسیاری مواقع ایجاد پیاده . از این رو هاستماشین

است، های مرکزی و تاریخی حیاء بخشها جزئی از اراه

زیرا باعث کاهش آلودگی هوا و صدا، افزایش ایمنی، 

سازی  سبز، کاهش تراکم و ازدحام و آرامتوسعه فضای 

جویی در محیط کارایی از نظر مصرف انرژی و صرفهو 

ای متعددی در شوند. بدین منظور در شهرهشهری می

گی را در محیطی، کاهش آلوداین بعد حمایت زیست

 .اد پیاده راه ها خواستارندایج

 بعد اجتماعی 

های عابرین پیاده پیاده راه گستره بیشتری را به فعالیت

زمان دهد، عابر پیاده قادر است که هماختصاص می

حرکت با دیگران ارتباط برقرار کند و تعامل داشته 

یابد، ن وقتی تراکم در شهرها افزایش میباشد. بنابرای

یاده در فضاهای بین ترافیک وسایل نقلیه و عابرین پ

د. در این حالت بهترین روش شوها فشرده میساختمان

برای یافتن فضای قابل استفاده به منظور ایجاد محیطی 

بهبود سیمای اجتماعی شهر  برای فعالیت عابرین پیاده،
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 Fruin, 2004; Brambilla 1301 جو،)کاشانیاست 

& Longo, 2004) 
گو از لحاظ اجتماعی در مناطق های پاسخنایجاد مکا

ازدحام مراکز شهری، خدمت مهمی به جمعیت  پر

مشابهی طرز هشهری است. بازدیدکنندگان و ساکنان ب

های عابرین ثیر فعالیتدر تصویرشان از شهر تحت تأ

ها روز و شب پیاده هستند، شهرهایی که در آنها خیابان

رسند. افزایش پرجمعیت هستند خوشایند به نظر می

ساعات و شدت استفاده؛ همراه با بهبود نورپردازی و 

حساس سرزندگی فضاهای رسی به ایجاد اقابلیت دست

در  عامل دیگر( Fruin, 2004)کند. شهری کمک می

برداران است. افرادی بعد اجتماعی بحث مشارکت بهره

پذیرند باید های عابرین پیاده تأثیر میژهکه از پرو

فرصت مشارکت در تصمیمات را داشته باشند. و همواره 

ایش تعامل اجتماعی از آنجا که پیاده روی سبب افز

شود امکان بروز اعتقادات، آداب، سنن میان افراد می

 دهدنیز تبادالت فرهنگی را افزایش میفردی و 

 (.1301 جو،)کاشانی

های برای رویدادهای فرهنگی، راه فرصت اگر در پیاده

ها و آموزشی و قوت و اعتبار بخشی سنت تاریخی و

های پیاده از این ها در نظر گرفته شود، محدودهفرهنگ

وشش منظر تبدیل به یک رسانه آموزشی با قابلیت پ

 شود.طیف وسیعی از افراد جامعه می

ها بر اساس کیفیت زندگی طراحی پیاده راه -4-2

 فردی

ها بر راهاین تحقیق برای طراحی پیاده  مدل پیشنهادی

اساس رویکرد کیفیت زندگی و بر آورده ساختن 

. این مدل یکی از جامع مازلو است نیازهای فردی، مدل

تئوری » که با ناماست ها از نیازهای انسانی ترین مدل

گردیده است، مازلو گروه اصلی  معرفی« 9انگیزش انسان

ترین ترین نیازها تا پیچیدهنیازهای انسانی از بنیادی از

کند. مراتب قدرتمند ردیف مییازها را در یک سلسلهن

در زمینه آنالیز  های مهمی را،شناسان دیدگاهروان

ترین دهد اما مدل مازلو به عنوان جامعانسان ارائه می

مراتب با مدل شناخته شده است، این مدل سلسله

شود نیاز به بقاء، در ادامه ولوژیکی آغاز مینیازهای فیزی

ایمنی، تعلق وابستگی، احترام و  امنیت و این نیازها

ه شناخت وجود دارد. در این عزت نفس و نیاز ب

باالترند، به شکل مراتب، نیازهایی که در رده سلسله

 (Lang, 2004)تر هستند. بارزتری انسانی

برای طراحی فضای خیابانی پیاده راه براساس نیازهای 

ند که در انسان عوامل متعددی باید در نظر گرفته شو

شناختی، ادامه بر اساس چهار نیاز حیاتی، روان

 ,COSTد )شویباشناختی و اجتماعی شرح داده میز

2013.) 

 نیازهای حیاتی 

در استراتژی طراحی باید آسایش، پیوستگی، خوشی، 

راحتی، ایمن بودن تمام مسیر پیاده، منقطع نبودن 

ه مسیر تا مقصد، قابل پیاده روی بودن شهر و پیوست

جواری، چگونگی وارد شدن، همکاری بودن آن، هم

ها، اطالعات کافی و زمان مناسب متقابل با دیگر فعالیت

برای تفکر در نظر گرفته شود. برای کودکان ایمن بودن 

از ترافیک و داشتن شرایط برای بازی کردن بدون 

جواری به تسهیالت دغدغه و برای بزرگساالن هم

بهداشتی در مسیر  –راحتی خدماتی و تسهیالت است

 مهم است. 

 برگرفته ازنیازهای حیاتی عابرین پیاده ) -3جدول

COST, 2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیازهای 

 حیاتی

:ایمن از وسایل ترافیکی )کاهش سرزندگی 

، عدم ه و پیاده(، عدم وجود سطوح مزاحمتداخل سوار

و محیط  های مزاحم، مسیر ایمن، امنیتگروهوجود 

 با پتانسیل باال

برای عبور از تقاطع، زمان مناسب آسایش :

بینی ها، قابل پیشدن فاصله تقاطعبوقابل مدیریت

بودن زمان برای گذشتن از خیابان، عدم وجود موانع، 

های خطرهای فیزیکی، ساده بودن سیستم عدم وجود

بودن و آرامش ترافیکی، قابل دسترس مورد استفاده،

 ثر انرژیاستفاده مؤ

بودن فضاهای ل دسترسقابپیوستگی: 

بودن حمل و ها، قابل دسترسعمومی و ساختمان

های پارك آشکار، نقل عمومی و پشتیانی با مکان

فاده و دیگر استبودن مسیرهای پیاده مشخص

بودن تمام عابرین فضاهای عمومی و قابل مشاهده

 پیاده

بودن از باد و باران و بیش از ایمنراحتی: 

ی برای یهابودن از آفتاب، مکانها ایمناین

ز صدا و قابل بودن انوشیدن و خوردن، ایمن
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 پیاده راهی بودن سطوح )مرطوب نباشند(

سرعت : نبود ترافیک و توجه به کودکان

های بودن المانکیلومتر، قابل مشاهده 34ماشین زیر 

ها، زمان شدن تمام فعالیتعمودی و افقی، قابل دیده

دقیقه، سادگی و 1کافی برای عبور از تقاطع بیشتر از 

 نبود پیچیدگی

: زمان کافی سالمندان و معلولینتوجه به 

دقیقه، فاصله از  1/1برای عبور از تقاطع بیشتر از 

 جریان ترافیک، حداقل شیب و پلکان

 

 شناختینیازهای روان 

شناختی حائز اهمیت موارد مهمی که در نیازهای روان

ست که در آن اضطراب و استرس است، ایجاد محیطی ا

وضعیت الزم  یابی به اینبه حداقل برسد. برای دست

ها معنادار باشند و حس مکان در است که مکان

های دنظر باشد. توجه به هویت و نشانهها مطراحی

در این بخش حائز شهری از موارد دیگری است که 

 .اهمیت است

 نیازهای زیباشناختی 

ازهای زیباشناختی توجه به برای برآورده ساختن نی

محیط مصنوع و محیط طبیعی و رعایت نسبت مناسب 

آنها به یکدیگر از موارد مهم در ساختار کلی پیاده 

الزم است که امکان هاست. در جزئیات طراحی، راه

های مناسب مد و استفاده از رنگ  ایجاد پاکیزگی فضاها

 نظر باشد.

 نیازهای اجتماعی 

ترین مواردی در فضای ایمن از مهمیجاد مالقات امکان ا

باید توسط طراحان مدنظر باشد. توجه به است که می

چگونگی حضور سالمندان، معلولین، بانوان و کودکان و 

برای حضور آنها در فضای پیاده ایجاد فضای مناسب 

 تواند به رفع نیازهای اجتماعی کمک نماید.می
 

 گیرینتیجه -3

جذابیت شهر را تضمین یکی از عوامل که پویایی و 

. موانع اصلی قابلیت پیاده روی در شهر است کندمی

توان در ابی به آسایش عابرین پیاده را مییبرای دست

ریزی و طراحی نادرست، فضاهای مربوط به پیاده برنامه

 دانست. 

کاهش سلطه  ها،از دالیل به وجود آمدن پیاده راهیکی 

دوباره به اهمیت توجه ها و ماشین بر زندگی انسان

بسیار  . از این روها در فضاهای شهری استحضور انسان

ها پیاده راهریزی و طراحی حائز اهمیت است که برنامه

ها و بر اساس هدف نهایی ارتقاء کیفیت زندگی انسان

 زندگی در فضاهای شهری شکل بگیرد.  ایجاد سر

ریزی و دهد که برنامهتجارب موفق جهانی نشانی می

هد بود که کیفیت راحی فضای پیاده زمانی موفق خواط

گرفته شود.  ریزی و طراحی آنها در نظرزندگی در برنامه

پیاده الزم  ریزی و طراحی فضاهایبنابراین، در برنامه

است نیازها و الگوهای رفتاری مردم در نظر گرفته شود. 

به  ین دیدگاهی طراحی پیاده راه صرفابا داشتن چن

سازی سواره و اقدامات اولیه نظیر کف کنترل حرکت

های پیاده راه جهت شود و از سایر پتانسیلمحدود نمی

یا، سرزنده و اجتماعی ایجاد یک فضای عمومی پو

 شود.استفاده می

عالوه بر این در نظر گرفتن نیازهای همه اقشار از جمله 

بانوان، کودکان، سالمندان و معلولین برای حضور در 

تواند در ه شهری از مواردی است که میفضاهای پیاد

یابی به ارتقاء کیفیت زندگی مد نظر کمک زیادی دست

 بنماید.

محور در برخورد نهایت اتخاذ رویکرد صحیح و انساندر 

برداری از گردد که در بهرهها موجب میبا پیاده راه

ها مشکلی پیش نیاید و مردم نیز از وجود آنها پیاده راه

 د.استقبال کنن
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