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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا 

زیست  طبیعت و فضاهاي شهري براي ایجاد خیابان هاي پیاده محور تلفیق

پذیر

  

   1الهام محمدي

Elhamohamady@gmail.com

   :چکیده 

ــت      ــانه و طبیعـ ــات زیباشناسـ ــناخت روحیـ ــد شـ ــان نیازمنـ ــور انسـ ــت پـــذیر درخـ ــهري زیسـ ــاي شـ ــه فضـ ــتیابی بـ دسـ

ــد    ــی باشـ ــهري مـ ــاي شـ ــراي او در محیطهـ ــویت  . گـ ــی هـ ــدار ، بـ ــهر پایـ ــت را  شـ ــی و دوري از طبیعـ ــی روحـ ی ، بـ

ــال ، پرتحـــرك و ســـرزنده تحویـــل مـــی دهـــد   ــاده روي ، فعـ ــاي قابـــل پیـ ــا ایـــن . از شـــهر مـــی گیـــرد و محیطهـ بـ

ــاي         ــان هـ ــی در خیابـ ــت محیطـ ــداري زیسـ ــظ پایـ ــمن حفـ ــا ضـ ــت تـ ــر آن اسـ ــه بـ ــن مقالـ ــی ایـ ــرض کلـ ــیش فـ پـ

ــردارد      ــامی بـ ــداري آن گـ ــاده مـ ــت پیـ ــزایش قابلیـ ــت افـ ــهري ، در جهـ ــق .شـ ــتط تلفیـ ــاهاي و بیعـ ــهري فضـ  شـ

پـــذیر از طریـــق توجـــه بـــه انســـان بـــه عنـــوان مهمتـــرین عامـــل  زیســـت محـــور پیـــاده هـــاي خیابـــان ایجـــاد بـــراي

ــاعی         ــدگی اجتمـ ــت زنـ ــت و تقویـ ــا طبیعـ ــاط بـ ــت و ارتبـ ــه حرکـ ــایی از جملـ ــرآوردن نیازهـ ــهرها و بـ ــات شـ حیـ

 حــــد از یشبــــ اتکــــاي گذشــــته، دهــــه هـــاي  طــــول در. انســـان در شــــهرها هــــدف ایــــن مقالـــه مــــی باشــــد  

ــازي ــدرن شهرسـ ــه مـ ــاي بـ ــواره  نیازهـ ــت سـ ــت و حرکـ ــظ از غفلـ ــاماندهی و حفـ ــاهاي سـ ــاده فضـ ــه پیـ ــول کـ  افـ

 همــــراه بــــه بافتهــــا ایــــن در را شــــهري کیفیــــت محــــیط کــــاهش و بصــــري فرهنگــــی، اجتمــــاعی، ارزشــــهاي

ــه در     ــته اســـت کـــه ســـبب شـــده مطالعـ ــان گذاشـ ــالمت روانـــی و جســـمانی انسـ داشـــت  اثـــرات نـــامطلوبی بـــر سـ

ــه هـــاي    ایـــن  ــاثیر جاذبـ ــه اهمیـــت قابلیـــت پیـــاده مـــداري و تـ ــن رو بـ مبحـــث را امـــري ضـــروري بشـــماریم ، ازایـ

ــود    ــی شـ ــاره مـ ــر آن اشـ ــی بـ ــان     . طبیعـ ــارجی از خیابـ ــی و خـ ــق داخلـ ــه ي موفـ ــد نمونـ ــی چنـ ــا معرفـ ــه بـ در ادامـ

ــود          ــی شـ ــه مـ ــرج پرداختـ ــهر کـ ــوردي در شـ ــه ي مـ ــل نمونـ ــی و تحلیـ ــه بررسـ ــور بـ ــاده محـ ــاي پیـ ــتار . هـ نوشـ

ــن مصـــاحبه         -،پژوهشـــی تحلیلـــی حاضـــر  ــاربران فضـــا از فـ کـــاربردي اســـت کـــه بـــراي تحلیـــل نظـــرات کـ

در پایـــان راهکارهـــاي افـــزایش پیـــاده محـــوري مســـیر هـــاي شـــهري بـــراي ایجـــاد          . اســـتفاده شـــده اســـت   

ــازش و              ــاد س ــت ایج ــه جه ــودرو ب ــل خ ــذف کام ــدم ح ــه ع ــاده ب ــراد پی ــل اف ــر تمای ــد ب ــا تاکی ــبز ب ــاي س ــان ه خیاب

  ان سواره و پیاده ارائه گردیده استاحترام متقابل می

ــدي   ــان کلیـ ــاده ،      :  واژگـ ــاهاي پیـ ــذیري ، فضـ ــت پـ ــرزندگی ، زیسـ ــت ، سـ ــبز ، طبیعـ ــان سـ ــور ، خیابـ ــاده محـ پیـ

  .کیفیت فضا 

                                                          
آزاد اسالمی قزوین دانشجوي طراحی شهري ، دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه- ١
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:مقدمه

اینکــه فضــاي شــهري یــک فضــاي انســان ســاخت اســت ،امــري بــدیهی اســت ،امــا همــین امــر رابطــه اي را در همــه ي   

ــورت رابطــه   ــه ص ــت    شــهرها ب ــیط زیس ــهر و مح ــه ي ش ــه رابط ــت در آورده اســت ک ــر اهمی ــذیر و بســیار پ اي گزیرناپ

ــه   . اســت اهمیــت یــافتن موضــوع رابطــه ي شــهر و محــیط زیســت دالیــل متعــدي داشــته اســت کــه پــیش از هــر چیــز ب

فضـایى، هویـت ادراك)1386/252/ناصـر فکـوهی  (.افـزایش حساسـیت نسـبت بـه سرنوشـت محـیط زیسـت بـر مـی گـردد          

قابـل محـیط درپیـاده روى طریـق ازتنهـا اغلـب شـهرى، فضـاهاى کیفیتهـاى دركومحـیط یـک بـه تعلـق 

وآوردهوجـود بـه اجتمـاعى را زنـدگى شـهرى، فضـاهاى درشـهروندان اجتمـاعى تعـامالت  .هسـتند دسـتیابى 

تعـامالت سـواره، ایـن  حرکـت اولویـت واتومبیـل ازدحـام دلیـل بـه مـا شـهرهاى درامـروز،  .کنـد مـى تقویـت 

دادهخـود اختصـاص  بـه شـهروندان هـاى جابجـایى دررااصـلى نقـش هـا اتومبیـل واسـت یافتـه بسـیار کـاهش 

افـت کیفیـت  وپیـاده تحرکـات کـاهش نتیجـه درونقلیـه وسـایل بـه انـدازه ازبـیش اهمیـت ایـن نتیجـه  .انـد 

بـه دیل آنهـا تبـ وسـواره حرکـت حـذف مسـیرهابراى بهتـرین یـافتن بـه شـهرى مـدیران توجـه شـهرى، زنـدگى 

بـى نتیجـه  هـا تـالش ایـن مـا کشـور درخصـوص بـه کالبـدى صـرفا طراحـى دلیـل بـه اغلـب کـه اسـت راهپیاده

)1388/رسولی،رحیم دخت خرم( .استمانده

ذهـن  درمشخصـى ذهنـى تصـویر آورنـده وجـود بـه تواننـد مـى کـه هسـتند شـهرى فضـاهایى هـا راهپیـاده 

دنبـال بـه راشـهرها مراکـز درحیـات تجدیـد واقتصـادى هـاى یـت فعالرونـق فضـاها ایـن  .باشـند شـهروندان 

یـک بـه تبـدیل عبـورى، صـرفا فضـاى یـک ازراهـا راهپیـاده کـه خصوصـیاتى وویژگیهـا وجـود دارنـد، لـذا  

ضـرورى بنمایـد رفتـارى قرارگـاه یـک عنـوان بـه شـهروندان بیشـتر حضـور ومکـث جهـت شـهرى خـوب  فضاى

تـا بـا تلفیـق طبیعـت در فضـاهاي      اسـت آنبـر سـعى مقالـه، ایـن در. )1388/رمرسـولی،رحیم دخـت خـ   ( .بـود خواهـد 

شــهري مانــدگاري عــابرین و در نتیجــه زیســت پــذیري محــور هــاي پیــاده را در خیابــان هــاي امــروزه افــزایش دهــیم و   

  .از آن رو کیفیت شهرها را باال بریم 

  : تحقیق روش

ــق روش ــا کیفــی تحقی ــق روش در.اســت تفســیرگرایانه رویکــردي ب ــدابیر از وســیعی گســتره کیفــی تحقی  گــردآوري ت

ــا داده ــاربرد ه ــن در.  دارد ک ــژوهش ای ــا پ ــه ب ــه توج ــت ب ــش در آن ماهی ــري بخ ــه( نظ ــدبیر) اي کتابخان ــنادي ت  و اس

در ضـمن از فـن هـاي مصـاحبه ،مقایسـه تطبیقـی، مشـاهده و تحلیـل         . بهـره گرفتـه خواهـد شـد      بایگـانی  تـدبیر  همچنین

  . شد اهدخو استفاده میدانی

  :پرسش 

  چطور ممکن است کیفیت زیست پذیري خیابان شهري را ارتقا داد ؟.1

  ارتقا کیفیت زیست پذیري خیابان هاي شهري کدامند ؟.2

  :طرح مساله 

 بــین تعامــل کــه داشــتند وجــود فضــاهایی یکجانشــین، اجتماعــات عنــوان بــه شــهرها، پیــدایش و گیــري شــکل زمــان از

 و عبــور بــراي محلــی بــر عــالوه شــهري معــابر. اســت گرفتــه مــی صــورت هــا آن در شــهروندان مختلــف هــاي گــروه

 آن تســلط و شــهري فضــاهاي عرصــه بــه اتومبیــل ورود بــا. اســت رفتـه  مــی شــمار بــه نیــز شــهري فضــاهاي جــزو مـرور، 

 مـی  را هـا  ازخیابـان  برخـی  تنهـا  امـروزه  کـه  طـوري  بـه  شـد،  سـپرده  فراموشـی  دسـت  بـه  مـداري  پیـاده  مرور به شهر، بر

ــوان ــه ت ــوان ب ــان عن ــا امــروزه. دانســت پــذیر زیســت خیاب ــر اتومبیــل فرمــایی حکــم وجــود ب ــان و انســان زنــدگی ب  نمای
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ــدهاي شــدن ــن اجتمــاعی و اقتصــادي محیطــی، زیســت ســوء پیام ــده ای ــر پدی ــدگی ب ــر اســتفاده بشر،تشــویق زن  از کمت

ــه وســایل ــامطل اثــرات کــاهش و شــهروندان اجتمــاعی تعــامالت تقویــت شخصــی، نقلی  هــاي ســوخت از اســتفاده وبن

ــر فســیلی ــابع ب ــا کــه اســت ضــروري امــري بشــر، طبیعــی من ــزایش ب ــاده قابلیــت اف ــوان مــی شــهرها، در مــداري پی  در ت

 و شـهرها  حیـات  و گیـري  شـکل  عامـل  مهمتـرین  عنـوان  بـه  انسـان  بـه  توجـه  .برداشـت  گـام  مهـم  ایـن  بـه  رسیدن جهت

 اجتمــاعی زنــدگی تقویــت و ارتبــاط بــا طبیعــت ، حرکــت:  ملــهج از انســان نیازهــاي تــرین مهــم از برخــی بــه پــرداختن

 امــروز شــهرهاي در مــداري پیــاده قابلیــت افــزایش اهمیــت بــه اینــرو از.اســت حاضــر مقالــه اهــداف از شــهرها در انســان

 هـاي  خیابـان  نقـش  اهمیـت  و شـهري،  فضـاي  بـارز  عنصـر  عنـوان  بـه  هـا  خیابـان  نقـش  بـه  راستا این در و شود می اشاره

 وضــعیت بهبــود جهــت راهکارهــایی پایــان در. شــود مــی پرداختــه شــهروندان زنــدگی کیفیــت ارتقــاي در ورمحــ پیــاده

 فضــاي در مــردم بیشــتر هرچــه حضــور امکــانبــا تلفیــق طبیعــت و خیابــان  تــا گــردد مــی ارایــه شــهري پیــاده مســیرهاي

ــهري ــراهم را ش ــا و آورد ف ــاد ب ــاهاي ایج ــب فض ــراي مناس ــامالت ب ــاعی، تع ــاد در اجتم ــ ایج ــانی هرهاییش ــر انس  و ت

و نیـاز بـه پیـاده مـدار کـردن هـر چـه بیشـتر خیابـان هـا ، آنهـا را از حالـت عبـوري خـارج کـرده                 .شود واقع موثر پایدار

  .و نشاط و زیست پذیري را باال می برد 

  چهارچوب نظري پژوهش-1

  شهرى فضاى-1-1

ــا شهرســازى و معمــارى ــد کــار و ســر فضــاهایى ب ــواع کــه دارن ــت ان ــاوت هــاى چــارچوب در هــا فعالی ــا آن در متف  ه

 نمـى  شـهر  رادر فضـایى  گونـه  هـر  امـا ).  1386/منتظرالحجـه ( بخشـد  مـى  معنـى  فضـاها  ایـن  بـه  حقیقـت  در و افتـد  مى اتفاق

 موجــد شــده، خصوصــیات گفتــه بــا فضــایى در حرکتــى و بصــرى ویــژه ارتباطــات بلکــه دانســت، شــهرى فضــاى تــوان

ــاى ــت فض ــر در و شهریس ــن غی ــورت ای ــره ص ــیش اى حف ــان ب ــاختمان می ــا س ــت نخــواهیم ه ــلى.( داش ــادى و توس  /بنی

17/1386(  

ــن ــت شهریســت از قســمتى ، فضــا ای ــردم عمــوم کــه باف ــه م ــد بصــرى و فیزیکــى دسترســى آن ب ــت  بســترى و دارن اس

ــراى ــراى اصــلى شاخصــه ســه .اجتمــاعى تعــامالت برقــرارى و انســانى هــاى فعالیــت ب  در شــهرى فضــاهاى تشــخیص ب

ــه ــومى عرص ــه عم ــود رش ــومى:دارد وج ــودن عم ــا ب ــودن باز،فض ــا ب ــامالت برقرارى،فض ــاعى تع ــته؛فضا در اجتم  دس

 مــى پــاکزاد ارائــه را هــا بنــدى دســته ایــن از یکــى. دارد وجــود شــهرى فضــاهاى انــواع مــورد در مختلفــى هــاى بنــدى

 مــى قســیمدســته ت پــنج بــه را شــهرى فضــاهاى و دانــد مــى جامعــه فرهنــگ فیزیکــى تبلــور را شــهرى فضــاى وى. دهــد

 بنـدى  کـوچکترى دسـته   هـاى  مجموعـه  زیـر  بـه  را کـدام  هـر  سـپس  و خیابـان  و ورودى پلـه،  آب، کنـاره  میـدان، : کند

 آن بـه  بعـدى  بخـش هـاى   در کـه  اسـت  آمـده  خیابـان  مجموعـه  زیـر  عنـوان  بـه  راه پیـاده  وى، بنـدى  دسـته  در. کند مى

  .شد خواهد پرداخته

اده هـاي شـهر ، مسـیرهاي درون شـهري بـا کـاربري تجـاري بـه لحـاظ          بـا توجـه بـه مطالعـات انجـام شـده در مبحـث پیـ        

ــهاســتفاده ي کــاربران و مشخصــا پیــاده هــا   ــان هــاي ماشــین محــور ، خیابــان هــاي   ســه ب دســته تقســیم مــی شــوند خیاب

و درمیـان شـهرهاي موفـق در ایـن زمینـه حـذف کامـل پیـاده یـا سـواره را بـه طـور خـاص              ...پیاده محـور و پیـاده راه هـا   

ه نمی کننـد بلکـه از نمونـه هـاي موجـود میتـوان پیـاده محـور بـودن خیابـان هـا بعبـارتی میانـه روي آنهـا را شـاهد                توصی

  .بود

  موفق شهرى فضاى-1-1-1

 بلکــه الزم ســازد، مــدنیت داراى و زنــدگى قابــل را شــهرها توانــد، نمــى تنهــایى بــه شــهرها در شــهرى فضــاهاى وجــود

  .باشد دارا نیز را گردد مى شهرى فضاى لوبیتمط سبب که معیارهایى و ها ویژگى است
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  :است نیاز باال کیفیت با محیط یک براى کلیدى کیفیت 4 که دهد مى نشان مختلف تحقیقات

آن در حرکت و رسیدن آسانى استفاده، براى راحت(  ارتباطات و دسترسى (  

یکتا و واحد و حیاتى آن، در حضور براى دلیلى کردن فراهم(  ها فعالیت (  

جذاب و سبز پاکیزه، و امن(  ذهنى تصویر و راحت (  

و تنوع متقابل، روابط دوستى، همسایگى، روابط پرورش(  پذیر معاشرت ( ...)carmona/2008/12(  

ــدنبرگ ــه اول ــناس جامع ــراى آمریکــایى ش ــل ب ــکل ح ــا در مکــان مش ــان آمریک ــوم مک ــل در را س ــان تکمی ــار مک و  ک

 زیـر  خصوصـیات  داراى شـود  مطـرح  موفـق  فضـاى  یـک  عنـوان  بـه  توانـد  مـى  کـه  مکـان  ایـن . کنـد  مى معرفى زندگى

  :است

باشند داشته تعامل و شوند جمع بتوانند مردم که جایى  

گذارند مى کنار را خود هاى درگیرى مردم که جایى  

برند مى لذت بودن هم با از مردم که جایى  

است رسمى غیر مکان یک  

باشد اجتماعى سرزندگى قلب  

است   دموکراسى اساس)www.pps.org(  

  :کند مى بیان اینگونه را شهرى مطلوب فضاى معیارهاى الکساندر کریستوفر همچنین

پیاده عابر براى خیابان وجود لزوم  

شهرى فضاهاى در مختلط و متنوع هاى کاربرى  

بناها فواصل در مثبت فضاهاى ایجاد  

شهرى فضاهاى طراحى در شهروندان مشارکت رسانیدن حداکثر به  

جوى تغییرات از پیاده عابر نمودن منای  

14 /1386/رئیسى(  شهرى طراحى در انسانى مقیاس رعایت(  

ــه راجــع تفکــر چــه اگــر کــه دارد مــى اظهــار گــومرى مونــت رابطــه ایــن در ــه رفــتن موفــق، مکــان یــک ب و  جــا آن ب

 و موفـق اسـت   مکـان  ایـن  چـرا  کـه  ایـن  فهمیـدن  امـا  اسـت،  اى سـاده  کـار  نـه  یـا  است خوب مکان این که این فهمیدن

 .تــر اســت مشــکل بســیار شــود ایجــاد درســت شــرایط دادن قــرار و ایجــاد بــا توانــد مــى موفقیــت ایــن چگونــه کــه ایــن

 معرفــى موفــق را شــهرى فضــاى یــک خصوصــیات کــه شــمرد مــى بــر را معیارهــایى مختلــف هــاى بررســى از پــس وى

.کنند مى

باشد انگیزه با و جالب محیط طراحى اشکال باید.  

باشد داشته وجود محیط با انس و خیابانى و شهرى نشاط.  

کند جستجو آن در بتواند کاربر تا باشد ابهام پر باید شهرى مکان.  

 کننــد گفتگــو و بحــث ایجــاد شـده،  آگــاهى موجــب حــال عــین در و بـوده  برانگیــز تعجــب بایــد شــهرى فضـاهاى 

  .بیافرینند شادى و ونشاط

باشد داشته وجود نتظارا و نشستن براى متنوعى و راحت مکانهاى.  

ــه زنــدگى رونــد فصــول تغییــر.باشــد فــراهم افــراد مانــدن ناشــناس و خلــوت بــودن، تنهــا انتخــاب، امکــان  و روزان

  )Montgomery/1998,(باشد  مداوم شهر تغییرات از کاملى بخش بلکه نکند، اهمیت بى را آن به توجه

  :سرزندگی -2-1
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 ســرزندگی باشــد؛ مــی تعریــف قابــل کــالن و خــرد ســطح دو در و بــوده شــهري فضــاي از اعــم مفهــومی ســرزندگی،

ــطح در ــالن، س ــر  ک ــالوه ب ــرزندگی ع ــاهاي س ــهر، فض ــاهیمی ش ــون مف ــدالت، چ ــدي، ع ــازگاري، کارآم ــاف س  انعط

ــذیري، ــت پ ــی کیفی ــز را محیط ــر نی ــی درب ــرد م ــه گی ــت ک ــرزندگی درنهای ــهر س ــورت ش ــداري درص ــه پای ــت ب  زیس

ــذیري ــر پــــ ــد منجــــ  خواهــــ

-پســــــــرك لی،همــــــــا.(شــــــــد

رحیمـــــــــــی -ابراهیمی،الهـــــــــــام

  )1390/اتانی،سمیرا

  

  زیست پذیري و سرزندگی: 1جدول شماره ي

)landry) /2000:ماخذ

  خیابان هاي شهري-3-1

 و پیــاده و ســواره حرکتهــاي تــداخل دهنــد، تشــکیل مــی را شــهرها اصــلی و حیــاتی ســاختار خیابانهــا اینکــه وجــود بــا

شــبکه  ایجــاد بــا کــه شــده اســت آنهــا روزافــزون مشــکالت از آلــودگی و اسروصــد و ترافیــک نظمــی، بــی و اغتشــاش

 و کـم کـرد   آن بـه  شـهر  مرکـز  از عبـوري  هـاي  حرکـت  انـواع  از تـوان  مـی  شـهري  هـاي  خیابـان  بـراي  جـایگزین  هاي

 .1386 پـاکزاد، (. افـزود  شـود،  مـی  جسـتجو  هـا  پیـاده  بـین  رابطـه  در کـه  اجتمـاعی  تعـامالت  مرکـز  عنـوان  بـه  آن نقـش  به

132(.  

از آنجا که مسـیرها جـزو کثیرتـرین نـوع فضـاهاي شـهري انـد و هـر شـهروندي بـراي زنـدگی در شـهرها ، حتـی بـراي               

ــا آن مــی باشــد ، اصــیلترین و مهمتــرین ویژگــی هــر مســیر اینســت کــه      ــه مواجهــه ب ــاگزیر ب رفــع نیازهــاي شخصــی ، ن

  )1386/126/پاکزاد(.حضور پذیر باشد 

  مسیرهاي پیاده در شهر-4-1

 مــى امــروزى شــناخته شــهرهاى در بخــش هویــت و انگیــز خــاطره عناصــرى عنــوان بــه پیــاده مســیرهاى و هــا همحــدود

 بـا  را خـود  آنهـا  امـروزه  امـا . یافتنـد  مـى  بناهـا  تـک  و گنبـد  بلنـد،  بناهـاى  در را خـود  شـهرى  هویـت  شـهرها  قبالً. شوند

  ) 1385 جو، کاشانى( .شناسانند مى شان پیاده هاى خیابان

 ارزش وکشــف زنــدگى تحــرك و شــور احســاس و هــا فعالیــت هــا، مکــان مشــاهده بــراى امکــان متــرینمه روى پیــاده

 اسـت  شـهر  روح و اجتمـاع  گیـرى  شـکل  اصـلى  مایـه  شـهر  در پیـاده  زنـدگى . اسـت  محـیط  در نهفتـه  هـاى  جاذبـه  و ها

 روانــى تعــادل و خــاطر آرامــش موجــب کــه زنــدگى محــیط دانســتن خــود آن از و مکــان بــه تعلــق احســاس و

  )1389،44: عاشورى،(. است شهرى محیط تجربه به وابسته شود، مى هروندانش

  پیاده راه ها -1-4-1

 مــى ایــن معــابر و بــوده پیــاده عــابر بــا کامــل تســلط کــه هســتند اجتمــاعى نقــش حــد بــاالترین بــا معــابرى هــا، راه پیــاده

 بســترى و شــکل بگیرنــد تمــعمج یــک فضــاى یــا پــارك میــدان، در مســیرى بازارچــه، بــازار، کوچــه، بصــورت تواننــد
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 پیــاده، پهنــه هــاى متفــاوت عملکردهــاى دلیــل بــه )86پــاکزاد،(.آورنــد فــراهم شــهروندان فراغــت اوقــات گــذران بــراى

 تواننـد  مـى  پیـاده  هـاى  پهنـه  مناسـب  تجهیـزات  از اسـتفاده  بـا . رود مـى   بکـار  هـا  آن در دیگـر  امکانـات  و مبلمـان  انواع

ــراى هــایى مکــان ــراى فضــاهایى حتــى و مىســرگر توقــف، تفــریح، ب ــازى ب ــراهم را هــا بچــه ب ــد ف  هــاى مغــازه. آورن

 خـدمات . مـى دهنـد   شـکل  را پیـاده  هـاى  محـدوده  از مهمـى  بخـش  هـا  تریـا  کافـه  هـا،  رسـتوران  تجارى، دستفروشـان، 

  .باشد تواند مى محیط تنوع و افزایش سرزندگى و ها پهنه این بیشتر جذابیت سبب ها محدوده این در تجارى

ــه و هــا رســتوران خــدمات گســترش و رفــاهى و تفریحــى تســهیالت از هاســتفاد ــه داخــل تریاهــا کاف  رو پیــاده فضــاى ب

 نمایشــگاه برگــزارى. شــود واقــع مــوثر مــى توانــد پیــاده فضــاهاى در فراغــت اوقــات گــذران و تفریحــى جنبــه رونــق در

ــه و فصــلى هــاى ــار ارائ ــرى، آث ــاتر هن ــانى تئ ــرین یکــى خیاب ــه از مهمت ــاده محــدوده یحــىتفر هــاى جاذب ــزایش و پی  اف

ــایى و و اجتمــاعى نشــاط و شــادابى ــذابیت پوی ــن فضــایى ج ــواحى ای ــى ن ــد م ــه توان ــرین ب ــاى ممکــن شــکل بهت  نیازه

ــى ــان را فراغت ــخگو مراجع ــد پاس ــود. باش ــن وج ــیرها ای ــه مس ــور ب ــر ط ــتقیم غی ــبب مس ــاى س ــت ارتق ــهر کیفی ــده،  ش ش

 و دهنــد مــى احســاس غــرور شــهروندان بــه دارنــد کــه خاصــى هویــت بــا و ســاخته ممکــن را شــهر تصــویرى پیوســتگى

 وجــود عــدم و آن آرامــش فضــاهاى  و امنیــت خــاطر بــه را هــا راه پیــاده در فراغــت اوقــات گــذران شــهروندان

  .دارند دوست آلودگى

ــایی ــالقوه توان ــل و ب ــه قاب ــه در اي مالحظ ــت زمین ــاده حرک ــونگی و پی ــاي چگ ــوابق آن ه ــه در س ــازي دیرین  در شهرس

 مزایــاي. زمینـه اسـت   ایـن  در تحقیـق  و مطالعــه جهـت  در تالشـی  شایسـته  کـه  اســت نهفتـه  یادگـار  بـه  مانشـهرهای  بطـن 

  :است ذکر قابل زیر هاي زمینه در ها راه پیاده ایجاد

ــت.1 ــت اولوی ــاده حرک ــه پی ــواره ب ــازنگري( س ــو در ب ــاي الگ ــی، ه ــه حرکت ــه توج ــت ب ــاده حرک ــاده و پی  روي، پی

  )شهري محیط با بیشتر تماس خصی،ش خودروي از استفاده عدم به تشویق

  ) شهري محیط ادراك و ذهنی،خوانایی تصور ایجاد بصري، سیماي بهبود( بصري ادراك.2

  )شهري مرکزي نواحی به دسترسی بهبود پیاده، سرعت با متناسب شهري محیط با ارتباط( زمان ادراك.3

  انسانی سمقیا و پیاده عابرین ایمنی محیط، امنیت مکان، حس ایجاد خاطر، تسالي.4

ــات.5 ــت مالحظ ــی، زیس ــی محیط ــداري و اقلیم ــاهش( پای ــودگی ک ــا، آل ــره ه ــري به ــر از گی ــی، عناص ــود طبیع  بهب

ــرایط ــی ش ــا فیزیک ــره و ارتق ــز چه ــهرها مرک ــاد و ش ــرایط ایج ــایش ش ــاه و آس ــالمت و رف ــی س ــی و فیزیک  روان

  )انسان

  اجتماعی برخوردهاي افزایش و بهبود.6

   جاريت مبادالت و متنوع هاي فعالیت ایجاد.7

ــگ.8 ــایی( فرهن ــاي ارزش شناس ــاریخی ه ــنتی و ت ــیط س ــهري، مح ــت ش ــانی هوی ــز و مک ــل نی ــد عوام ــده پیون  دهن

  )شهري محیط  با و یکدیگر با افراد

 و مالکیــت مســئولیت، حــس اجــرا، و گیــري تصــمیم در هــا گــروه و افــراد فعــال حضــور( مشــارکت حــس ایجــاد.9

)1389/29/پورسرتیپ( .محیط به بیشتر وابستگی

  محور پیاده هاي خیابان-2-4-1

 و عبــور بــراي معمــولی، طراحــی بــا هــاي خیابــان بــه نســبت کــه شــوند مــی طراحــی طــوري محــور پیــاده هــاي خیابــان

ــرور ــابران م ــب  ع ــاده مناس ــر پی ــند ت ــور. باش ــرور و عب ــابران م ــاده ع ــا در پی ــامل اینج ــه ش ــواران، دوچرخ ــوالن، س  معل

 پیــاده هــاي خیابــان طراحــی ضــرورت. باشــند مــی عبــور حــال در کــه پیــاده اســت افــرادي تمــامی و عبــوري مســافران

 هــر تقریبــا کــه اســت تحــرك و انتقــال و نقــل تــرین شــکل عمــومی زدن قــدم واقــع کــه در اســت جهــت آن از محــور
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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا 

 ویــژه بــه مــردم اغلــب بــراي و انتقــال نقــل شــکل تــرین معمــول از یکــی همچنــین. باشــد مــی آن انجــام بــه قــادر فــردي

ــان، کودکــان، ــالمندا زن ــراد و نس ــد اف ــه فاق ــین ب ــی شــمار ماش ــاده. رود م ــد روي پی ــواري دوچرخــه همانن ــرین س  کمت

ــه را منبــع انــرژي و نیــرو  محســوب نیــز و ســالمی جــذاب فیزیکــی تحــرك توانــد مــی اینکــه ضــمن گیــرد، مــی کــار ب

ــا. شــود ــوط فضــاهاي ام ــه مرب ــراد ب ــاده اف ــی پی ــورد خیل ــی مهــري م ــع ب ــه و شــده واق ــراي اي عرصــه ب ــا و تاخــت ب  زت

ــدل ســواره فضــاهاي ــد ب ــته ان ــع در. گش ــروزه واق ــی ام ــوب شــرایط در حت ــاده دسترســی، مطل ــا پی ــه روه ــدم ب ــل ع  دلی

ــی، ــر، راحت ــودگی دود، خط ــت و آل ــیما ي زش ــر و س ــراي منظ ــاده ب ــب پی ــی روي مناس ــند نم ــن از. باش ــان رو ای  خیاب

ــه تبــدیل حــال در محــور پیــاده هــاي ــراي قبــولی اســتراتژي قابــل ب ــان ایجــاد ب . باشــند مــی روي پیــاده قابــل هــاي خیاب

 شــدت و میـزان  کــاهش خیابـانی،  طراحـی  از طریــق روي پیـاده  قابــل هـاي  محـیط  در ترافیــک کـاهش  بــراي هـا  تـالش 

  ).1388،51 تقوایی، پور جعفر، صادقی،( داشت خواهد همراه به محیطی زیست تاثیرات همچنین و تصادفات

  :مدار  اهداف عملیاتی ویژه ي حوزه هاي پیاده-1-2-4-1

  ، و استفاده از حمل و نقل عمومی ترغیب مردم براي پیاده روي ، دوچرخه سواري.1

  رجهت خلق محیطی انسانی براي مردمامکان ایجاد اختالطی از کاربري ها د.2

  .دستیابی به الگویی فشرده از کاربري ها در حوزه اي که حامی پیاده روي و دوچرخه سواري است.3

  .الت عمومی که محیطی جذاب و راحت را براي پیاده ها فراهم نمایدتامین سطح باالیی از تسهی.4

ــداقل          .5 ــه ح ــا ب ــدماتی ، ام ــه خ ــایل نقلی ــا و وس ــودرو ه ــراي خ ــی ب ــگ و دسترس ــولی از پارکین ــطح معق ــظ س حف

ــوان     ــداد عناصــري تحــت عن ــگ و نیــز کاســتن از تع ــاده رو"رســاندن محوطــه هــاي پارکین ــط پی در راســتاي  "راب

  .محور هاي اصلی

جــذابیت ریــز دانــه در فــرم هــاي معمــاري و شــهري کــه عالقــه و پیچیــدگی جــذابی را در تــراز پیــاده مــی   ایجــاد .6

  .آفریند

ایجــاد تــراکم معقــولی از کارکنــان ، ســاکنان و کــاربري هــاي تفریحــی در جهــت حمایــت از شــیوه هــاي ســفر و   .7

ــواره  ــرور غیرس ــور و م ــزي    .(عب ــه ری ــازمان برنام ــاده ،س ــراي پی ــی ب ــزي و طراح ــه ری ــیري    برنام ــا بص ــو ، رض ــه گ ــن دی س

)23مژدهی،صفحه 

استقرار دقیـق فضـاهاي بـاز ، شـیوه اي مـوثر در تقویـت اسـتخوانبندي جامعـه ي محلـی مـی باشـد،و از ایـن طریـق مـی               

ــت    ــاز دســت یاف ــه شــبکه اي از فضــاهاي ب ــوان ب ــوان   . ت ــه عن ــوان ب ــی ت ــبکه اي م ــین ش ــل  "از چن ــراي قاب زیرســاختی ب

ــه هــاي مختلــف    جامعــه ي محلــی هــم "زیســت بــودن بــراي پیــاده هــا و هــم بــراي دوچرخــه ســواران و نیــز بــراي گون

ــاهی و جــانوري اســت   ــیاري)  38ص ..(گی ــدیریت نظــران صــاحب از بس  در زنــدگی کــه باورنــد بــراین شــهري م

 باشـد  بـا ایمنـی   همـراه  بایسـتی  جابجـایی  ایـن  عـالوه  بـه . اتومبیـل  بـا  نـه  بـوده  پیـاده  مـردم  بیشـتر  حضور به وابسته شهرها

  )1386،16 معینی،( گردد روي پیاده به مردم تشویق باعث تا

  پایدار خیابان-5-1

ــه کــه هــایی خیابــان هــا، نمونــه از برخــی در  قابــل هــاي خیابــان شــوند، مــی بنــدي طبقــه پایــدار هــاي خیابــان عنــوان ب

 ســوارها خــهدوچر و هــا پیــاده نیازهــاي تــا هســت تمــایلی آنهــا طراحــی در و شــوند مــی نامیــده )پــذیر زیســت(زنــدگی

ــا) street yards(، را ــاط ی ــان هــاي حی ــامین هــا اتومبیــل نیازهــاي ســطح همــان در خیاب  دیگــر، برخــی در. کنــد ت

 ایجــاد و منظرســازي درختــان، از بســیار اســتفاده یعنــی. شــوند مــی نامیــده نیــز ســبز هــاي خیابــان پایــدار، هــاي خیابــان

 کـاهش  را نفـوذ  قابـل  غیـر  سـطوح  کـه  هـایی  خیابـان  بایـد  پایـدار،  خیابـان  طراحـی  بـاالخره  و آن طراحـی  در هـا  پارك

 و سـطحی  آبهـاي  روانـاب  میـزان  تـا  گیـرد  کـار  بـه  را طراحـی  دیگـر  خصوصـیات  آنکـه  یـا  و گـردد  شـامل  نیز دهد می
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 تــوان مـی  ترتیـب  بــدین. کنـد  هـدایت  عمـومی  فاضــالب سیسـتم  داخـل  بـه  را آنهــا و داده کـاهش  را خیابانهـا  آلـودگی 

  :یعنی. گیرد بر در را زیر موارد تمامی بایستی پایدار خیابان طراحی هک کرد بندي جمع چنین

اکولوژیک چارچوب در خیابان به دهی نظم   

انرژي مصرف به مربوط هاي محدودیت به توجه   

معابر تعریض جاي به بازیافت و مرمت احیاي   

بودن مدار دوچرخه و پیاده   

سطحی هاي آب رواناب کاهش   

1389،63 حجتی،مضطرزاده،(سبز فضاهاي حفظ و ایجاد (   

  )خیابان هاي سبز(طبیعت در فضاي شهري-6-1

 فضــا ایــن. کنــد مـی  آن تغییــر در انســان حضـور  کیفیــت و نمایــد مــی رخ وجـوهش  تمــام بــا شـهري  شــده غنــی فضـاي 

ــأثیر کنــد، مــی تغییــر ــأثیر و پــذیرد مــی ت ــا  برخــورد در کــه اســت واقعیــت ایــن غنــی، فضــاي ایــن در. گــذارد مــی ت ب

ــده ذهــن در آن؛ در طبیعــی عناصــر جانمــایی و فضــا وادثحــ ــه تبــدیل دارن ــا شــود مــی مجــازي موجــودیتی ب  را وي ت

  ).1385جعفري،نگار،(. گرداند آرام

ــراي  ــف ب ــوم تعری ــکونت مفه ــب س ــدار کس ــر در اقت ــوف ام ــافتن وق ــر ی ــا ب ــه از( چیزه ــر جمل ــی عناص و  الزم) طبیع

ــروري ــذا ض ــت، ل ــی اس ــوان م ــف در ت ــا تعری ــاي در محوره ــهري فض ــا آن ش ــه را ه ــر ب ــی عناص ــتم طبیع ــود خ ــا  نم ت

ــندگان ــر باش ــهر  ب ــت ش ــوف طبیع ــد وق ــدین و یابن ــب ب ــراز ترتی ــت اح ــین و هوی ــت تعی ــف موقعی ــی تعری ــردد م  و گ

 شــده تعریــف محورهــاي تــا شــده ســعی مــوارد بیشــتر در نیــز ایــران شــهرهاي گذشــته طــرح در. یابــد مــی رخ ســکونت

ــرین مناســب اصــلی هــاي شــبکه در ــدد ت ــه طبیعــت نســبت را منظــر و ی ــون طبیعــت و باشــند داشــته اطــراف ب ــا پیرام  ب

.) میکنــیم مشــاهده را وارون آن امــروز شــهرهاي معمــاري در کــه اي مســأله.(نشــود پوشــانده معمــاري حجمهــاي

 و مســائل عملکــردي بــه پاســخگویی بــر عــالوه کــه کـرد  طراحــی طــوري را شــهر اصــلی محورهــاي تــوان مــی بنـابراین 

 شهرسـازان گذشـته   گفـت  تـوان  مـی  پـس .باشـند  داشـته  چشـم  پـیش  را شـهر  طبیعـی  منـاظر  و انـداز  چشـم  ، رشه اقلیمی

 توجــه فــوق نکــات بــه کنــونی شــهرهاي از بعضــی در کــه اســت حــالی در ایــن و انــد زده موقعیــت تعیــین بــه مــا دســت

ــاي اصــلی برخــی و نشــده ــه محوره ــه ک ــدازهاي چشــم ســوي ب ــت ان ــد طبیع ــته دی ــد داش ــا ان ــاختن ،ب ــاي س ــد بناه  بلن

ــته مســدود ــد گش ــف در.ان ــوان مــی شــهري مســیرهاي تعری ــن ت ــتم کشــش ای ــه را و ری  ایجــاد طبیعــی عناصــر وســیله ب

در  آبنماهــا آب ، تعبیــه جویهــاي از اســتفاده بــا پیــاده عــابر محورهــاي تعریــف درختــان، مــنظم ازکاشــت اســتفاده.نمــود

 یـــاري طبیعـــت بـــا همزیســـتی اصـــل حفـــظ و شـــهري فضـــاي نمـــودن در تلطیـــف توانـــد مـــی.... و مـــنظم فواصـــل

  )1385جعفري،نگار،(.رساند

  محیط با پرمعنا پیوندي برقراري-1-6-1

ــا»  ویــژه شخصــیت« از درگذشــته ــوان تحــت » مکــان جــان« ی ــاد » محــل روح« عن ــد ی  خــاص هــاي ویژگــی.مــی کردن

ــاهیپوشــش  توپــوگرافی، شــامل اقلیمــی ــق در منطقــه هــواي و آب ، خــاك رنــگ ، گی ــاظر خل ــدازهاي شــمچ و من  ان

 آن حفــظ بــر عــالوه شهرســازي و معمــاري و دهنــد شــکل را محــل شخصــیت تواننــد مــی و دارنــد فــراوان تــأثیر زیبــا

  )1385جعفري،نگار،(. .شود واقع مفید آن هاي ویژگی کردن نمایان و تقویت جهت در میتواند

ــات  ــر :ارتفاع ــالف ب ــر خ ــطح منظ ــه مس ــات ک ــري امکان ــه را بص ــورت ب ــت ص ــرح  یکنواخ ــد،ارتفاعاتمط  میکن

ــه افــق در منطقــه کــه ــه باعــث تنــوع همــین و کنــد مــی ایجــاد را بصــري ،تنــوع خــورد مــی چشــم ب  هــاي ایجادجاذب

  .گردد می آرام آن با در نهایت و می پردازد آنها درك و کشف فراغت، به در بیننده که شده طبیعی
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  .کنند می دنبال را نور تفاوت یا و ،روشنی تاریکی مختلف هاي جهت:ها جهت

 دشــت و خشــکی،کوه و ســطحی آبهــاي میــان فاصــل حــد هــاي لبــه خصــوص بــه مــرزي خطــوط تمــامی:هــا لبــه

ــه خــاطر...... و ــرات ب ــگ تغیی ــودن مشــخص و ،روشــنایی،انعکاس رن ــف و ب  حــاالت و اشــکال، خطــوط شــدن تعری

ــوه و ــاي جل ــوعی ه ــی  را متن ــاد م ــد ایج ــد و نماین ــر میتوانن ــان روان روي ب ــؤثر انس ــند م ــیطر از.باش ــردم ف ــراي م  ب

 ارمغـان  بـه  آنهـا  بـراي  را اطمینـان  احسـاس  و اطـراف  دیـد بـه   زیـرا  میدهنـد  تـرجیح  دیگـر  نقـاط  بـر  را هـا  لبـه  توقف،

  .آورد می

 دیــدهایی.حرکــت اســت در بیننــده یــک مختلــف دیـدهاي  تــوالی ،هانســسکا: متــوالی دیــدهاي و هــا سســکان

ــان را خاصــی منظــر هرکــدام کــه ــر آن هــاي ارزش و ینماینــد م بی ــه ب ــأثیرات پای  در کــه اســت و تغییراتــی روحــی ت

 حضـور  بایـد  شـهري  فضـاهاي  مختلـف  هـاي  سـکانس  در تردیـد  بـی . اسـت  قابـل بررسـی   شـد،  خواهـد  ایجـاد  بیننـده 

  )1385جعفري،نگار،( .شود لحاظ طبیعت

  :محوطه آرایی

ــی ک    ــراهم م ــابرین ف ــراي ع ــاده روي را ب ــه خوشــایندي از پی ــژه درختان،تجرب ــه وی ــان و ب ــدگیاه ــه  .نن ــان ب اگــر درخت

ــراي        ــه ب ــند ک ــداتی باش ــرین تمهی ــري مهمت ــاظ بص ــت از لح ــد،ممکن اس ــت گردن ــته و محافظ ــتی انتخاب،کاش درس

ــان در نظــر گرفتــه مــی شــوند  ــان  آنهــا ســایه ي مطلــوبی .یــک خیاب ــه یــک خیاب را ایجــاد نمــوده،وریتم خوشــایندي ب

قرارگیـري بوتـه هـا و درختچـه     . جـاد مـی کننـد   می بخشـند و در عـین حـال حریمـی مـوثر میـان پیـاده رو و خیابـان ای        

ــد و کاشــت آنهــا در کنــار معــابر      ــان کمــک مــی نمای ــه ارتقــاء شخصــیت خیاب ــان هــاي مســکونی ب ــار خیاب هــادر کن

  )1388/99/بصیري مژدهی(.شریانی موجب افزایش حریم بصري براي عابرین می شود

  محیطدرانسانآسایشحفظ-2-6-1

  آسایش جهت ایجاد در منطقه توپوگرافیک هايویژگی و اقلیم با همسازي)الف

ــایش حــس ایجــاد) ب ــا آرامــش و آس ــاد از اســتفاده ب ــت ایج ــاي کیفی ــب بصــري و ســمعی ه ــتن از  بهــره و مناس جس

  :شهري فضاي در طبیعی عناصر

ــت-1 ــظ و رعای ــبات حف ــانی تناس ــام در انس ــان و احج ــهري مبلم ــاد و ش ــاهنگی ایج ــب هم ــبات  مناس ــین تناس ــا ب  بناه

 واقــع مفیــد آرامــش حــس ایجــاد و مناســب بصــري تهــاي کیفــی ایجــاد در توانــد مــی شــهري منظــر و دیــد،  ،طبیعــت

  .شود

ــره -2 ــتن به ــر از جس ــی عناص ــاي در طبیع ــهري فض ــد ش ــاد در یتوان ــاي ایج ــمعی کیفیته ــري و س ــب بص ــاد مناس  ،ایج

 هــا آن از ادهاســتف چراکــه باشــد مــوثر ، شــده غنــی فضــاي خلــق و طبیعــت بــا همزیســتی حــس القــاء و حــس آســایش

  )1385جعفري،نگار،( .ارضاءنماید را باطنی حواس و) بویایی و المسه بصري سمعی،(ظاهري حواس تواند می

 شــهروندان بــر روانــی -روحــی و بیولــوژیکی تــأثیرات کــه شــهري فضــاي در طبیعــی دو عنصــر-7-1

  :دارد

  شهري محیط در سبز فضاهاي.1

ــا شــهر بافــت پیونــد ــر عــالوه میتوانــد ســبز فضــاي ب  و اجتمــاعی،فرهنگی محیطهــاي ایجــاد و دلنشــین فضــاهاي خلــق ب

 در میتــوان آن ایجــاد بــا و گویــد پاســخ طبیعــی مهــاي اکوسیســت حفــظ و زیســت محــیط نیازهــاي مناســب،به معمــاري

ــت ــد جه ــود و رش ــک  بهب ــرایط بیوکلماتی ــهري ش ــدم ش ــت ق ــود.برداش ــاي وج ــبز فض ــهر در س ــت در ش ــرل جه  کنت

ــد محیطــی شــرایط ــرل مانن ــ کنت ــرل اشــعه اد،کنترلب ــور حرارت،کنت ــرل ا صــد خورشــید،کنترل ن  مــزاحم نورهــاي ،کنت
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ــوان مــی نیــز معمــاري دیــدگاه از.شــود واقــع مفیــد توانــد مــی..... و ــراي تقســیم آن از ت  و حفــاظ،کنترل ،ایجــاد فضــا ب

.نمود استفاده خصوصی هاي محوطه ایجاد

  آنکنینساآرامشوآسایشتأمینجهتدرشهريفضايدرآبحضور.2

روانـی بیولـوژیکی و شـهري،نتایج محـیط نمـودن تلطیـف ضـمن آبسـمعی ویهـاي بصـري  زیبـاي ازاسـتفاده 

  )1385جعفري،نگار،( .داشتخواهدپیدرنیزرازیاديمثبت

ــابراین ــا بن ــانی ت ــه زم ــهرها ک ــه ش ــل ب ــا دلی ــت ارتق ــت کیفی ــی زیس ــت در محیط ــاهش جه ــوخت ک ــیلی، س ــود فس  بهب

ــالمت ــمی س ــی و جس ــان، روان ــزایش انس ــط اف ــل رواب ــاعی متقاب ــان اجتم ــهروندان، می ــود ش ــات بهب ــاعی کیفی  و اجتم

 اســت، وابســته پیــاده عــابر حرکــت بــه...  و شــهري هــاي محــیط کــردن انســانی بــه کمــک و شــهر در زنــدگی فرهنگــی

ــه مجــدد رویکــرد و بازگشــت ــدگاه از و شــهري مراکــز در خصوصــا شــهري فضــاهاي ســرزندگی ب ــاده عــابر" دی  "پی

 زنــدگی کــه باورنــد ایــن بــر شــهري مــدیریت نظــران صــاحب از بســیاري. رســد مــی نظــر بــه ناپــذیر اجتنــاب ورتیضــر

 عــابر بــه مجــدد توجــه ســابقه ایــران در متاســفانه  .اتومبیــل بــا نــه بــوده پیــاده مــردم بیشــتر حضــور بــه وابســته شــهرها در

 معینـی، (.گـردد  روي پیـاده  بـه  مـردم  تشـویق  باعـث  تـا  باشـد  ایمنـی بـا   همـراه  بایسـتی  جابجـایی  ایـن  عالوه به ، در پیاده

1386(.  

  حالت هاي ادراکی انسان-8-1

ــن شــاخه از مطالعــات تجر    ــرین پیشــگامان ای ــوان یکــی از برجســته ت ــه عن ــارد ب ــی طراحــی شــهري ،واکــنش هــاي  اپلی ب

  :را به سه حالت زیر تفکیک می کند "محیط"در برابر"انسان"ادراکی

ــر گیرنــ:عــاطفی-حالــت واکنشــی.1 ــه محــیط اســت ،  (emotional)ده ي واکــنش هــاي عــاطفیدر ب افــراد نســبت ب

ــه مث  ــیط ب ــن وضــعیت مح ــرانگیختن احساســات در ای ــت ب ــه محرکــی جه ــی  (feeling)اب ــی م ــانی تلق ــداعی مع و ت

  .گردد

حـالتی اسـت کـه غالبـا توسـط افـراد در زنـدگی روزمـره بـه کـار گرفتـه مـی شـود ، نظیـر تـردد                : حالت عملیـاتی  .2

  ...عملکرد خاصی همچون کار ، مالقات دیگر جهت انجام از مکانی به مکان

خــود در "عــاطفی-واکنشــی"و"عملیــاتی"ي حمایــت از فعالیــت هــايدر ایــن حالــت افــراد بــرا:  حالــت اســتنباطی.3

ــا فهــم معنــی آن هســتند    ــن وضــعیت اطالعــات اســتنباط شــده  .جســتجوي کســب اطالعــات از محــیط و نهایت و ای

  .منجر به تعریف حس مکان می گردد

  معناي محیط-9-1

معنـاي هــر  (معنـا .3سـاختار  .2هویـت  .1:خصوصـیت دارنــد   3لیـنچ معتقـد اسـت تصـاویر ذهنــی قابـل بررسـی در محـیط        

تحریکــات محیطــی از طریــق .)عنصــر محیطــی از دیــد بیننــده اســت کــه میتوانــد معنــاي عملکــردي یــا احساســی باشــد  

ابعـاد گونـاگون حـس محـیط در     . ك مـی شـود  حس هاي گونـاگون بـه شـکل مـرتبط بـا هـم و بـه صـورت واحـد ادرا         

ــه شــکل   ــرد   صــورتی ب ــدا صــورت گی ــی شــود کــه عم ــه ادراك م ــا ، گــرفتن   .(جداگان ــق بســتن چشــم ه ــثال از طری م

ــی  ــ  ) گوشــها ، و بین ــه محرکــات محیطــی پدی ــا توجــه خــاص و انتخــابگر نســبت ب ــا ب ــد ی ــا و دیگــران (د مــی آی کرمون

/2003/169(

ــ  ــده دارد توج ــداهاي لنــگ عقی ــه ص ــه    د -محــیط ه ب ــد ب ــزایش یاب ــت اف ــت مثب ــد در جه ــی توان ــاي خــاص م رمحــل ه

ــه اســت     ــدگان ، حرکــت برگهــا و ســر و صــداي کودکــان از ایــن جمل ــال اســتفاده از صــداي پرن ــوان مث ــده . عن او عقی

ــق      ــن کــار از طری ــد منظــر بصــري آن طراحــی و تنظــیم گــردد و ای ــد مانن ــی توان دارد منظــر صــوتی وصــداي محــیط م
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ــالح ن ــاب مصـ ــرد    انتخـ ــی گیـ ــا صـــورت مـ ــود در فضـ ــیاي موجـ ــت اشـ ــین طبیعـ ــا و همچنـ ــاي فضـ ــه هـ ــا و بدنـ ماهـ

ــد          ).1994/29.( ــاموزون مانن ــداهاي ن ــد ص ــی توان ــواره م ــار و ف ــداي آبش ــد ص ــیط مانن ــت در مح ــا و مثب ــداهاي زیب ص

  .ترافیک را بپوشاند

  :جذابیت محیطی-10-1

ســی،بلکه احســاس شــور و هیجــانی را کــه بایــد هــدف از جــذابیت نــه تنهــا طراحــی فضــا بــا توجــه بــه جنبــه زیبــایی شنا

ــود     ــی ش ــامل م ــاد کند،ش ــابرین ایج ــراي ع ــهري ب ــاي ش ــوش    .فض ــر خ ــنگفرش ،عناص ــت س ــگ و باف ــازي ، رن منظرس

دوام تجهیــزات خیابــانی ،فــواره هــاو میــدان هــا،تنوع بصــري منظــر شــهر را افــزایش مــی            ترکیــب ،متنــوع و بــا  

و شــگفت آور نظیــر ظــاهر شــدن ناگهــانی چشــم انــداز هــاي زیبــا و  فرصــتهاي اســتفاده از عوامــل غافلگیرکننــده .دهنــد

ــوند   ــه ش ــده گرفت ــیع ، نبایدنادی ــر  . مناظروس ــانی نظی ــدادهاي خیاب ــاط     روی ــذابیت و نش ــل ،ج ــلی گ ــگاههاي فص نمایش

  )1390/234/معینی.(فضاي شهري را افزایش می دهد و موجب تشویق پیادگان می گردد

ود بــراي پــژوهش در ارتبــاط بــا بحــث پیــاده هــا و پیــاده رو هــاي موجــود و  پــیش زمینــه اي بــ دهشــ مبــانی نظــري ارائــه

ــزایش داده و      ــداري شــهري را اف ــان هــاي ســبز کــه پای ــر روي خیاب ــه تمرکــز ب ــا توجــه ب امکــان شاخصــتر شــدن آنهــا ب

ایــن خیابـان یکـی از محـور هــاي    . در شـهر کـرج اسـت   شــمالی بـر روي خیابـان جمهـوري     تحلیلــی ایـن رونـد   مصـداق 

ایـن   بررسـی ، در ادامـه بـه تفضـیل بـه      مـی باشـد   ن شـهر بـوده و پناهگـاه فراغتـی انبـوهی از سـاکنین ایـن شـهر        اصلی ای

  .خیابان می پردازیم 
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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا 

  

  تجارب جهانی-2

  تجارب خارجی-1-2

  :)نیویورك(منهتن broadwayخیابان پیاده محور-1-1-2

ود اســت اسـتفاده از فضـاي وسـیع بـراي پیــاده رو     مقابـل سـواره کـامال مشـه     اویر ایـن خیابـان احتـرام بـه پیــاده در    تصـ در

و طراحــی محــل هــایی بــراي اســتراحت و نقــاط مکــث ، مانــدگاري در ایــن فضــا را ایجــاد نمــوده و همچنــین کریــدور  

هــاي بصــري موجــود در خیابــان ســهم آســمان را بــراي نــاظرین و حاضــرین در فضــاي شــهري ایجــاد کــرده و             

لبـه هـاي جداکننـده ي سـبز نشـاط و سـرزندگی را بـه ایـن         تـاثیر فضـاي سـبز و   . یابان را بـاال بـرده اسـت   مطلوبیت این خ

  .ضا تزریق نموده استف

  

  : نمونه ي داخلی-2-2

  .کیش ؛ بلوار دریا .1

  

یابان چهارباغ خ:اصفهان  .2

  

  

  بحث-3

تفاده از فضـا نیـاز بـه سـرزندگی     بـراي دعـوت انسـان هـا بـراي اسـ      احث گفتـه شـده در فصـل مبـانی نظـري      با توجه به مب

و بــراي حصــول بــه ایــن نیــت و بــراي مانــدگاري آنهــا در ایــن فضــا نیــاز منــد ایجــاد جــذابیت در فضــا . فضــایی داریــم 

اگــر فــرد در فضــاي شــهري داراي حــس تعلــق و تصــویر ذهنــی مناســب باشــد یعنــی بتوانــد بــا محــیط ارتبــاط  . هســتیم 

یکــی از روشــهاي تحریــک احســاس فــرد در فضــاي شــهري و . ین مــی شــود معنــایی بیابــد مانــدگاري او در فضــا تضــم

ــد           ــی باش ــاذب آن م ــهاي ج ــت و کشش ــه طبیع ــان ب ــرایش انس ــتفاده از گ ــا اس ــر معن ــاط پ ــن ارتب ــاد ای ــا  . ایج ــه بس چ

ــدار محســوب مــی شــوند  خیابانهــاي ســبز  ــه ي   .از خیابانهــاي پای ــه در جنب ــن مقال ــدري بحــث ای ــدي الن ــق تقســیم بن طب

ــرد   دوم بخــش ســرزند ــی گی ــرار م ــذیري محیطــی ق ــت پ ــه   .گی و زیس ــت و جاذب ــا طبیع ــهري ب ــاي ش ــان ه ــه خیاب هرچ

در خیابـان  . ا بـاال مـی برنـد و سـبب سـرزندگی فضـا هـا مـی شـوند          ی تلفیـق شـوند میـزان حضـور در فضـا ر     هاي  طبیعـ 

ــهري نیســت       ــر فضــاهاي ش ــوش شــدگی و تســلط ســواره ب ــري از فرام ــاده دیگــر اث ــا حضــور پی ــس . هــاي ســرزنده ب پ

  .زیست پذیري آن خیابان استشهري الزمه ي پیاده محور شدن یک خیابان 
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  :معرفی محدوده مطالعاتی -1-3

ــناخت   در  ــب ش ــله مرات ــمت سلس ــن قس ــدوده ای ــت مح ــده اس ــان داده ش ــوار در . نش ــن بل ــرز،   ای ــتان الب ــه ي اس  8منطق

                            .است )ان قزوینخیاب(قسمت مرکزي شهر کرج در تقاطع با خیابان شهید بهشتی  شهرداري در

 این وگزارش شده استفاده وپرسشنامه مصاحبه فن از خام اطالعات آوردن بدست براي پژوهش این چهارچوب به توجه با

  .شود می بیان نمودار و جدول قالب در ادامه در اطالعات

  :عوامل موثر بر پیاده محور بودن خیابانهاي شهري -2-3

سش هاي محلی و مصاحبه با حاضرین فضـا بـا توجـه بـه اهمیـت مـوارد ذکـر شـده از سـوي آنهـا بـه صـورت             پس از پر

ــه   ــه در ادامـ ــایی کـ فاکتورهـ

تفکیـک و   مطرح مـی گـردد  

  .تقسیم بندي شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عکس هوایی از خیابان جمهوري: 2شمارهنقشه 

  )سازمان نقشه برداري:ماخذ(شمالی،کرج
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  :فاکتورهاي تلفیق طبیعت در فضاي شهري -3-3

ــکانس       ــرج از س ــوري شــمالی ک ــان جمه ــا در خیاب ــر در فض ــراد حاض ــراي اف ــت ب ــل اهمی ــل قاب ــایی عوام ــس از شناس پ

نشـان داده شـده برداشــت بعمـل آمــد و نتـایج حاصـل شــده در جـدول زیــر        2 هـاي مختلـف کــه در نقشـه ي شــماره ي   

  .است جمع آوري شده

از .بدســت آمــده را بــا وضــع موجــود فضــا از بعــد بصــري و منظــر طبیعــی محــیط تطبیــق مــی دهــیم   در اینجــا اطالعــات

  .ت محدوده ي مطالعاتی بدست می آیدجدول تهیه شده استفاده می شود و نقاط ضعف و قو

  

  )نگارنده:ماخذ(فاکتورهاي خیابان پیاده محور زیست پذیر از دید پیاده   :1جدول شماره
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  جمع بندي-4
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ــماره   ــویر شـ ــاکس :  1تصـ بـ

  .فضاي سبز،درختان استفاده از نوارگل،

  .فضاي سبز،درختان ر،استفاده از نواباکس گل:  2تصویر شماره 

  .فضاي سبز،درختان،پیش آمدگی بدنه ز نوارباکس گل،استفاده ا:  3شماره  تصویر

  .باکس گل،کفسازي مناسب،استفاده از نواز فضاي سبز،درختان،پیش آمدگی بدنه،فضاسازي سبز:  4تصویر شماره 

کفپـوش   اسـتفاده از چمـن و  .کفسازي مناسب،استفاده از نـوار فضـاي سـبز،درختان،پیش آمـدگی بدنـه     :  5شماره تصویر 

  سبز،فنس

  .طبیعتسازگار با یهاي چوب

مسیرهاي مجزاي پیاده،مسیر سبز،تفکیک فضاها،درختان،زیبایی بصري،عایق هـاي صـوتی،باکس هـاي    :  6تصویر شماره 

  سبز،درختان فضاي نوار از مناسب،استفاده کفسازي .گل،نورپردازي هاي سبز

  ی مطابق با طبیعت،ردیف درختان بهف مسیر پیاده،فنس هاي چوباستفاده از فضاهاي سبز وسیع در اطرا : 7تصویر شماره 

 از مناسب،اسـتفاده  کفسـازي . عنوان عایقهاي صوتی و عوامل منظر ساز، باکس هاي گل،نورپردازي هـاي سـبز  

  .سبز، مسیر سبز فضاي نوار

  .مسیرهاي گلکاري شده براي محوطه سازي و نشاط آوري محیط:  8تصویر شماره 

  .مسیر درختکاري شده در میانه ي بلوار و در دو طرف مسیر پیاده:  9تصویر شماره 

یـف درختـان بـه عنـوان عایقهـاي      ،سرسبزي مسـیر، رد ...)لبه ي نرم،لبه ي مبلمان ،(تقسیم بندي لبه ها :  10تصویر شماره 

  صوتی

  و عوامل منظر ساز

  .مناسب براي فضاسازي ایجاد نموده ترکیبی. ترکیب آب ،طبیعت،کفسازي و اختالف سطح و شیب:  11تصویر شماره 

  .مصالح سنگی همخوان با طبیعت مجموعه ورزشی تفریحی،فراغتی،شیب،گلدان هاي گل،تنوع:  12تصویر شماره 

  .ردیف کامل درختان ،تفکیک فضا با لبه هاي نرم ، احترام به پیاده ،اختصاص فضاي مختص ورزش:  13تصویر شماره 

فکیک فضاها،درختان،زیبایی بصري،عایق هاي صـوتی،باکس هـاي گـل،نورپردازي هـاي     مسیر سبز،ت : 14تصویر شماره 

  سبز

  ..اختالف سطح ،تنوع بصري،فضاي سبز،کفسازي مناسب با طبیعت:  15تصویر شماره 

  .سرزندگی شبانه ، نورپردازي مناسب،آراستگی فضایی، درختان و شادابی فضایی:  16تصویر شماره 

  :نتیجه-5

  :جه گیري مباحث مطرح شده می پردازد این فصل به نتی

١۶ ١۵

Archive of SID

www.SID.ir
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این خیابان خیابانی پیاده محور بوده که فاکتورهاي خیابان هاي زیست پـذیر   ،با توجه به بررسی تصاویر تهیه شده از مسیر

تعداد  مسیر هاي سواره و طبیعت توانسته ،این خیابان با تلفیق مناسب پیاده رو ها. را به طور پراکنده در مسیر دارا می باشد 

گردهمـایی، ورزش   قابل توجهی از عابرین را به حضور در این خیابان براي گذراندن اوقـات فراغـت ، تفـریح ، خریـد ،    

  .،جابجایی و دیگر مناسبات دعوت می کند

به عنوان شریان اصلی شهر بسیار مطرح بود امـا پـس از محوطـه سـازي هـاي انجـام شـده و        که نقش این خیابان در کرج 

ن نقش پیاده ، به عنوان محور تفریحی جایگاه جدیدي یافته و موفقیت بسزایی در زمینه ي ارتقا کیفیت محیط پررنگ شد

نشان دادن تاثیر طبیعت بر تقویت  با قصد بر این بود تادر کل این پژوهش  .شهري براي شهرستان کرج فراهم نموده است

امید بر آنکه همه ي شـهرهاي کشـورمان،ایران مملـوءاز    .فزاییمسرزندگی مسیرهاي پیاده بر پایداري اکولوژیکی شهرها بی

  .خیابان هاي سبز باشد

  

نهایتا الزم می بینم تالشی را سپاس گویم که بودنش سبب صیقل این فکر ، جان گرفتن و رشد کردن چنین 

  .با نهایت تشکر از زحمات استاد گرانقدرم جناب آقاي دکتر مهرداد مظلومی.نهالی بود

  مديالهام مح
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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا 

  :و مآخذ منابع 

  :مقاالت

همایشاولین/شهردرطبیعتحضورباآنارتباطو شهريفضايدرآرامشوسکونتمفهومتحقق/جعفري،نگار

  .1385/همدانشهرداريعمرانبرترسازمانطرحبرتر،شهرالمللیبین

و بهـار /6شـماره /شـهر هویـت نشـریه /شـهري فضـاهاي سـرزندگی بـر موثرعوامل/رضوانی،نویدعیديس-،مریمستوخ

  .1389تابستان

،1385 / 18و17شماره /جستارهاي شهرسازي/ اهمیت فضاهاي پیاده در شهرهاي هزاره سوم /خشایار کاشانی جو.  

،شـماره /زیبـا هنرهـاي نشـریه /تجـاري ومسـکونی محـیط بـا ارتبـاط درپیـاده عـابر رفتـار /مهديمحمدسیدمعینی

  .1386/تهران/26-15صفحات/32

35-29صـفحات /31شـماره /شهرسـازي جسـتارهاي /شـهري محـیط وانسـان رابطهتحکیم:راهپیاده/پورسرتیپ،فریناز

  .1389/تهران/

بـر تاکیـد بـا همسایگیواحدهايطراحیدرنوینرویکردي/اکبرتقوایی،علی-محمدرضا،پورجعفر-صادقی،علیرضا

  .1388/تهران/55-48صفحات/63شماره/ه آبادينشری/محورپیادههايخیابانطراحی

،شـماره /شهرسـازي جسـتارهاي /پایدارتوسعهمحوریتباشهريهايخیابانطراحی/حامدمضطرزاده،-وحیدهحجتی

  .1389/تهران/68-63صفحات/31

497شماره مقاله /گامی بسوي توسعه شهري پایدار/خیابان هاي پیاده محور/عبداهللا زاده،سیده مهسا.  

1389 /8شماره/ماهنامه منظر/شهر حیات در راه پیاده نقش بررسى/محیط با انسان منظرین پیوند/لىعاشورى،ع.   

سـال دوم /ماهنامه شهر و منظر/شهردرفراغتاوقاتگذرانبراىبسترىعنوانبهراهپیادهبازشناسى/مرتضوي،صبوحا/ 

  .12شماره 

 وراهالمللـى بـین ماهنامـه /مطلـوب شـهرى فضـاى یـک مثابـه بـه راهپیـاده /رحـیم دخـت خرم،سـمیرا   -رسولی،سـارا

  .1388مهر/تهران/75-69صفحات/سال هفتم/63شماره/ساختمان

  :کتاب ها

انتشارات /مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازي ومعماري ایران/راهنماي طراحی فضاهاي شهري در ایران/پاکزاد،جهانشاه

  .1386/چاپ سوم/شهیدي

انتشـارات  /مرکـز مطالعـات و تحقیقـات شهرسـازي و معمـاري ایـران      /ضاي شهريطراحی ف/بنیادي،ناصر-توسلی،محمود

  .1386/چاپ دوم/شهیدي

ــا،متیو و دیگــران ــا قرایــی و دیگــران :متــرجم/مکانهــاي عمــومی فضــاهاي شــهري /کرمون اداره انتشــارات دانشــگاه /فریب

  .1388/تهران/هنر

1390/تهران/آذرخش/شهرهاي پیاده مدار/معینی،سید مهدي.  

1388/هله:انتشارات طحان/سازمان برنامه ریزي سن دیه گو/برنامه ریزي و طراحی براي پیاده/دهی،رضابصیري مژ.  

1386/چاپ چهارم/تهران/نشر نی/انسان شناسی شهري/فکوهی،ناصر.  

 montgomery, john – making a city, vitality and urban design - journal 
ofurban design, vol 3, no 1998 ,1 .
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)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا 

 Carmona,matthew – public places,urban spaces – an imprint of Elsevier–
2006.

         :سایت ها

- http://pps.org/
 www.nyc.gov/dot (Remaking New York/City’s Public Realm)

  

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

