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 چکيده
در فضاهاي شهري كه سبب سرزندگي و پويايي  يكي از مهمترين جنبه هاي حضور انساني

حركت پياده، طبيعي  .اين فضاها و نيز افزايش نقش اجتماعي آنها مي شود حركت پياده است

روي هنوز ترين، قديمي ترين و ضروري ترين شكل جابجايي انسان در محيط است و پياده

تحرک زندگي و كشف  مهمترين امكان براي مشاهده مكان ها، فعاليت ها و احساس شور و

عوامل موثر بر كيفيت پياده  پژوهشدر اين هاي نهفته در محيط است. -ارزش ها و جاذبه

باتوجه به شاخصهاي  ،روها با انجام مطالعات اوليه به منظور شناخت و يافتن مسائل موجود

هاي انجام شد. سپس باتوجه به منابع موجود در زمينه وضعيت پياده رو الزم در اين زمينه

درون شهري و نظريات ارائه شده مرتبط به هدف اين پژوهش، عوامل تاثيرگذار براي عملكرد 

باتوجه به شاخص هاي منتخب  يقتحق ينا مناسب و حل مسائل موردنظر تشريح شده است.

در  .شيراز مي باشدشهر خيابان مطهري)زرگري( روها در سطح ادهيوضع پ يابيارز لبه دنبا

حركت پياده مورد بررسي راهكارهاي موثر بر بهبود كيفيت پياده روها و  نگارش اين مقاله

رو مطلوب و با  قرار گرفته و انتظار مي رود با ارائه شاخص هايي در جهت طراحي يک پياده

شهري حس جنب و جوش و سالمتي و نشاط بيشتر ساكنين ايجاد راستاي كيفيت، گامي در 

 برداشته شود.

 .رو، وضعيت، خيابان مطهري )زرگري( شيراز پياده :يديکل واژگان
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 همقدم
مسئولين شهري و دغدغه آنها به رفع مشكالت حاصل از اين رشد فزاينده شده  جهوت موجب ،در آنها نساك يتجمعد شهرها و رون سعهوت

 يمعضالت ناش نكيل ته استداش  نرايازجمله ا و هاوركشغالب آور در سرسام درش ي آن گرچهايازن و ميبه ماش جهوشهرها و ت سعهوت تحركاست. 

 جاديو ا جهوت نآ يو به جا رهواس يرهايمس نود كرددبه فكر مح يغرب نو شهرسازا نم طراحاتسيب نقر ليكه از اوا تاس دهوب يانهوبه گ ناز آ

م با عابر دتق قو ح تو حرك يعمل يآزاد آندر  كه دباشيم يشهر يفضاها نيتر ياز اصل يكياده  يپ يرهاي. مساندتادهاده افيعابر پ هژيو يرهايمس

 . تاس جهوت لقاب نافراد در آ يتنوو مص دهواده بيپ

 روحض نكيل ،ه استآورد نرا به ارمغا يديو مف تنكات مثب يشهر عاموجي اگرچه برا نيو ا افزايش يافتهشهرها  در يتجمع ،يژولوتكن درشبا 

 ييهاغهدها و دغ شچال دنآم دوجوآنها و ب يواقع يازهاين يشوفرام بجوم يشهر يها يطانسا ها در مح يگدبه زن نهمه جانبه آ طن و تسليماش

 . [1]شده استها نانسا نو روح و روا يجسم تيسالم دو هم از بع يک شهريتراف دهم از بع يشهر نيلومسئ يبرا

اده يپ ناز عابرا شيآسا سلب نضم يشهر يها يطدر مح نا و ناامدپر تردد و سراسر ص يهانابايبه خي ده و معابر انسانياپ يفضاها ديلتب  

او در  يواقع شو نق نساد به اندمج ياهگآورد. با نمي فراهم  يشهر يها يطمح نها و ساكنانانسا يبرا يزرا ن يروان يهايتألم و ناهنجار جباتوم

 ياهشوگ ناوتيها منابايخ دايو سروص واهيفارغ از ه ي،موعمي ها فادهتاس تاده جهيمعابر پ وانعن تتح يمعابر جاديا صوخص به يشهر يها يطمح

 .[1]درا به او برگردان نانسا يواقع يازهاياز ن

ارتباطات و  سطح تماس ها، يدر ارتقا يبستر و خاستگاه، نقش محور انكه خود به عنواست  ييمحور در شهرها عرصه ها ادهيپ يفضاها

رو  نيازهاي عابرين از معضالت پيشگرفته شدن  دهيو ناد يانسان اسيراستا عدم توجه به مق نيدر ا كنند. يم فايشهروندان ا نيب يتعامالت اجتماع

ضرورت  نيبنابراشده است. شهروندان  يحضور و تعامالت اجتماع فيها منجر به تضع رو ادهيدر پ تيفيكه كمبود و نبود ك يباشد، به طور يم

 يحضور و سطح  تعامالت اجتماع يارتقا يشهروندان در راستا يازهايبه ن ييفضاها به منظور پاسخگو نيا تيفيبر ك رگذاريتأث يشناخت مؤلفه ها

 .[2]دينما يمهم جلوه م شياز پ شيب شان،يا

 يتعامالت اجتماع فيجنس، درشهرهاي كنوني سبب تضع نياز ا نامطلوب فضاهاي موجود تيفيك نيو همچن ورمح ادهياز پكمبود فضاهاي ب

روزانه حداقل  يها تياست و تمام شهروندان در فعال يشهر ياز همه سفرها يبخش يرو ادهيپ نكهيبا وجود ا نيهمچن شهروندان شده است. انيم

و سواره متأثر از  ادهيپ شوند. يگرفته م دهيناد يشهر يدر اكثر فضاها عابرين يازهايكنند، ن يم يط ادهيخود را به صورت پ يرهاياز مس يقسمت

 ه،ينقل لهياز وس ادهيپ رييپذتاثير .كند يبه سه حالت بروز م ادهيكنش و واكنش پ ،يسامانه حمل ونقل شهر کيكه در  يبه طور گرند،يكدي

 يقابل استفاده ا ريرا به صورت غ ابانيخ ،هينقل ليها و وسا ادهيپ نيتضاد حل نشده ب و ادهياز پ ادهيپ رييپذ ريتأث اده،ياز پ هينقل لهيوس رييپذتاثير

هاي پيش رو در  از چالش يشهر يدر فضاها يحضور و يبــرا يشهر طيمح يو مناسب ساز ادهيو توجه به عابر پ تياهم نيبنابرا .در آورده است

 بــوده اســت، يمــورد كم توجه يشهر يزيمطالعات برنامه ر ژهيدر كشور ما به و نكهيمسئله با توجه به ا نيضرورت اكالن شهرهاي امروز ماست. 

به  ييآن از نظر پاسخگو يراه ها ادهيو پ يباز شهر يكشور كه فضاها يگذرا به اكثر كالنشهرها ينگاه گري. از طرف دابدي يم يشتريوضــوح ب

 .[3و2]پژوهش است نيا تيضرورت و اهم ديبرند، مؤ يبه سر نم يشهروندان در وضع مطلوب يازهاين

ه و از وسايل نقليه موتوري تنها به منظور سرويس پياده روها، معابري با باالترين حد نقش اجتماعي اند كه در آنها تسلط كامل با عابر پياده بود

 . [4]جاري در معبر استفاده مي شوددهي به زندگي 

ايمني، راحتي، حركت پياده مورد بررسي قرار گرفته و نقش پياده روها در راهكارهاي موثر بر بهبود كيفيت پياده روها و  پژوهشدر نگارش اين 

براي مشاهده مكان ها، فعاليت ها و احساس شور و تحرک زندگي و كشف ارزش ها و جاذبه هاي نهفته در  يمكانشهروندان و ادسترسي و تحرک 

راستاي ، گامي در طراحي يک پياده رو مطلوب و با كيفيتدر پايان انتظار مي رود با ارائه شاخص هايي در جهت  .است ، در نظر گرفته شدهمحيط

خيابان روها در سطح ادهيوضع پ يابيارز لبه دنبا يقتحق نيا شهري برداشته شود.ساكنين بيشتر  و نشاط حس جنب و جوش و سالمتي

 رد.يگ يانجام مخواهد شد، ذكر  در ادامه باتوجه به شاخص هايي كه يابيارز نيكه ا دباشيم شيرازشهر  (زرگريمطهري)

  

 ها پياده روها و مشخصات آن
ارتباطات چهره  و يشهر يفضاها دينابو ،شهر سطحدر  نسانيا سمقيا فتنر بيناز باعث ركشودر  هـنقلي ايلـسو داـيو ازد شهرنشيني شدر

،  دهپيا دهپيا انعابر تـمنيو ا يمنيا فتنر بين، ازمعابر شبكهدر  تفادتصا  انزــمي يشازــفو ا يهرــش زــكامردر  كمارــت يشازــفا به چهره،

 انيـمك تـموقعياز  يرـگيه رـبه نمكاو ا ستا هشد فـمختلي اـههدگاـياز د يطـمح كيفيت لتنز موجب كليروـط هـبو  پياده عابرارزش  كاهش

اين . تــسا هدــش دهاــپي انابرــعبراي  صوـخص هـب مناناو  پايين كيفيت با محيطي وزبر به منجر نهايتدر  و ستداده ا كاهش تشد بهرا  محيط

شرايط مناسبي را ايجاد  ،سازيرواجتماعي مكان مي تواند به واسطه سياستهاي توسعه شهري نظير پيادهدر حالي است كه به نظر مي رسد ظرفيت 

 .[4]نمايد
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ناشناخته  ،يگباشد، با وجود ساد ييو شهرارا يمدن اتيتواند كانون و بستر ح يم هاباز شهر يفضاها نيتر يكه به عنوان عموم يشهر يفضاها

 نيان اگارائه كنند ينيون ارائه شده اند كه كامال وابسته به جهان بگوناگ ياز منظرها  يشهر ينقل شده در مورد فضا فياست .در هر حال، تعار

. توجه كرده اند زين يكالبد ريبه مباحث غ گريد يبوده و بعض يصرفا كالبد ف،يتعار نياكثر ا ميبهتر است بگوئ اي ف،يتعار نياز ا يبعض. است فيارتع

 تيتبلور ماه ،يشهرها هستند كه به نوع يباز و عموم ياز فضاها يبخش يشهر يفضا" كه اين گونه تعريف شده يشهر يراستا، فضا نيدر هم

 يشوده مگدر آن  يجمع يگاست كه داستان زند يصحنه ا ،يشهر يفضاها. كه شهروندان در آن حضور دارند ييجا يعني، باشند يم يجمع يگزند

 يفضا فرصت آن وجود دارد كه برخ نيدر ا. كنند تيداشته باشند و در آن فعال يدهد كه به آن دسترس يهمه مردم اجازه م است كه به ييفضا. شود

 نيا. ابنديبا هم اختالط  ديجد ياجتماع طيمح کيو افراد در  وندنديبه وقوع پ افتهين نيتدو شياز پ يشكسته شود و برخوردها ياجتماع يامرزه

 .[4]"كند نيآن را تام يازهايآن را اداره و ن يو جامعه مدن يعموم اداره شود تا در جهت منافع يتوسط سازمان عموم يستيبا يفضا م

را، نه تنها در هنگام  يرو ادهيدر پ تيو جذاب سب، تنا يو راحت تيتوانند امن يم يياست كه ساكنان آن با هر سن و توانا يمكان ادهيپهنه پ

روش حمل و  نيبه عنوان سالم تر ادهيمجدد به حركت پ كرديامروزه ضرورت رو احساس كنند. زيو آمد و شد ن زاتيبلكه در استفاده از تجه ،فراغت

 .[2آنان قرار دارد] يكار يقرار گرفته و سرلوحه برنامه ها يشهر رانيمد يمورد توجه جد ينقل شهر

شود فضاهاي شهري كه سبب سرزندگي و پويايي اين فضاها و نيز افزايش نقش اجتماعي آنها مييكي از مهمترين جنبه هاي حضور انساني در 

 .[5]حركت پياده است

غير از دوچرخه  يک عابر به شخصي كه با پا يا هر وسيله ديگري كه باعث حركت به جلو او بهبراساس كد كاليفرنيا فرد پياده را عابر مي گويند.  

عبارت ديگر عابر حق عبور از محل عبوري را با پا داشته و يا بوسيله صندلي چرخدار، روروک الكتريكي، عصاي زير بغل، يا  به .باشد اطالق مي گردد

 .[5]هر نوع وسيله اي كه به حركت او با پا كمک كند نيز گفته مي شود

هيچ  دونقل است كه بصورت مستقل و غير وابسته بپياده روي، ساده ترين نوع جابجايي بين مبداء و مقصد بوده و تنها گونه اي از حمل و ن

حركت پياده، طبيعي ترين، قديمي ترين و ضروري ترين شكل جابه جايي انسان در محيط است . ابزار و وسيله اي خارجي امكان پذير مي باشدگونه 

گي و كشف ارزش ها و جاذبه هاي نهفته در محيط روي هنوز مهمترين امكان براي مشاهده مكان ها، فعاليت ها و احساس شور و تحرک زندو پياده

 [.5]است. 

 ريحتف رايو دوم ب وصبخص دمقص کي هب يدو هدف آشكار براي پياده روي در يک شهر وجود دارد: اول براي حمل و نقل در جهت دسترس

 هرروي در ش ادهاز پي وعدر جهت نظاره كردن چشم اندازهاي جالب يا ورزش كردن. اين دو هدف مي توانند با هم تلفيق شوند اما همچنين، يک ن

دارد كه وراي اين دو هدف قرار دارد و آن پياده روي به عنوان روشي از زندگي شهر است، بدون يک هدف يا مقصد مجزا كه بودن در بيرون  جودو

يا خوردن يا نوشيدن در مكان هاي چند منظوره را شامل مي گردد. در جهت ايجاد پياده  نخيابان براي ديدن و ديده شدن، براي خريددر  ،هخان

ده بلكه در جهت جذب عابران پيا ، به عنوان يک كل بايد به يک تجربه پياده گسترده تبديل گردد و نه فقط به عنوان نوعي مدارا هرش ق،موف ييگرا

 :دانست ذيلتالش نمايد. از طرف ديگر، مزيت هاي پياده روي را در مقايسه با ساير انوع وسايل نقليه مي توان در موارد  ودبه فضاهاي عمومي خ

هزينه  ،ندمحيط زيست شهر را به هم نمي زند و آلوده نمي ك ،نياز به هيچ ابزار و وسيله اي ندارد ،منابع انرژي غيرقابل تجديد را مصرف نمي كند

و عموما جاي جداگانه اي  ندمسيرهاي پياده فضاهاي طبيعي شهري ا ،تامين شبكه مناسب پياده روي در مقايسه با ساير وسايل نقليه ناچيز است

 ،كار خود برسندباشد يعني افراد مي توانند سر موعد به پياده روي قابل اتكا و انعطاف پذير است و داراي خود تنظيمي از نظر وقت مي ،نمي گيرند

فعاليت  و انسان نظير مشاهده مكان ها طيميزان ادراک محي، توجه به پياده روي در جهت توزيع عادالنه دسترسي به امكانات شهري عمل مي كند

از طريق پياده  ها براي پياده، در مقايسه با ساير وسايل نقليه بسيار بيشتر بوده و احساس كشف ارزش ها و جاذبه هاي نهفته در محيط براي عابر

روندان در شهر سبب افزايش تعامل بين شه و در محيط اجتماعي ميسر است روي از طريق پياده، امكان با هم بودن افراد زياد .ددروي فراهم مي گر

 . [5]پياده روي به فضاهاي شهري جنب و جوش و حركت مي بخشد ،كندپياده روي به سالمت و نشاط افراد كمک مي ،مي شود

 ايهدر مجموع مي توان گفت كه ميزان پياده روي شهروندان عالوه بر تمامي مزاياي موجود، امروزه به عنوان يكي از مهمترين سنجه بنابراين،

 هريش يطمح کيدر  لآزادي كام اشرايطي كه فرد بتواند ب": انانزندگي در يک شهر محسوب مي گردد. آنچنانكه بنا به گفته سركولين بوچكيفيت 

 [5]".گام بردارد و به اطراف بنگرد، مهم ترين نشانه كيفيت تمدن آن محيط به شمار مي رود

به  ييآن از نظر پاسخگو يراه ها ادهيو پ يباز شهر يكشور كه فضاها يكالنشهرها اكثرو  شيرازشهر اكثر پياده روهاي گذرا به  ينگاه  

 راهي برايراستا پژوهش حاضر به دنبال  نيپژوهش است. در ا نيا تيضرورت و اهم ديبرند، مؤ يبه سر نم يشهروندان در وضع مطلوب يازهاين

  .مي باشدتعامالت اجتماعي شهروندان در فضاهاي شهري ارائه راهكارهاي مؤثر به منظور مناسب سازي  و هاراه ادهيپ فييك ارتقايو  بررسي
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 موثر بر بهبود وضعيت پياده روها  يشاخص ها و نظریه هامعرفی 
 ديراه ها تأك ادهيپ تيبر اهم ابان،يدر رابطه با خ يستيبا انتقاد از تفكر مدرن (1992) كوبزيراه ها، ج ادهيگذار بر پ ريتأث شمندانياند انياز م

 يمطلوب م يرا در صورت يشهر طيمح ،ستيو برخالف نظر معماران مدرن كوبزيج دييبه تأ يدر كتاب منظر شهر زين (1377) دارد. گــوردن كالن

( در كتاب فضاهاي شهري، ساختار 1979) ريراب كرنيز مقياس انساني باشد.  شهرها اسيدر شهرها ممكن و مق ادهيانسان به صورت پ حضورداند كه 

 وماو به لز دارد. يشتريمردم توجه ب ياز سو ابانيدر خ يو نظارت اجتماع ابانيخ يداند و به نقش اجتماع يم دانيو م ابانيشهر را متشكل از خ

در كنار  يسنت کيكالس يارزش ها تيممعتقد به اه يكند. و يتوجه م زين ابانيخ يدر فضا يانسان اسيمق تيو رعا ابانيخ يجداره ها ينماساز

 يراه ها، محل حضور همه شهروندان و مشاركت آنان در زندگ ادهيتوان گفت پ يم تيمدرن است.در نها يمعاصر بوده و از مخالفان شهرساز يها ازين

و  يباشند و عالوه بر نقش ارتباط ياز شهروندان م يمختلف يگروه ها يرايهمه شهرعمل كــرده و پذ اسيفضاها در مق ــنيباشد. ا يشان م يجمع

 ديراه ها از د ادهيپ يراستا، كاربردها نيآورند. در ا يفراهم م غيرهگــردش و تماشا و  ،يتماس اجتماع يامن و راحــت بــرا يمكان ،يدسترس

 ريشود. به تعب يمحسوب م طييمح ستيز تيفيبهبود اقتصاد شهري، سالمت اجتماعي و ك يراه ابزاري برا ادهيباشد: پ يم ليبه شرح ذ شمندانياند

 اتيح ديو تجد حواس قياز طر طيبصري، درک مح ريارتباطات، فعال بودن حواس غ تيتقو يبرا ييمكان ها ،يشهر يراه ها در فضا ادهيپ گريد

 جاديا اده،يپ نيو عابر طيمح تيحس مكان و امن جاديبه منظور ا ييمكان ها در درازمدت به فضاها نيا (.1385 باشند)ملک، يمدني مراكز شهري م

 پاكزاد دهيبه عق .اند هشد ليتبد ،طيبه مح شتريب يو وابستگ تيو اجرا و حس مسئول يريگ ميحس مشاركت و حضور فعال افراد و گروه ها در تصم

 نيبه حضور داوطلبانه در شهر كند كه ا قيشهر آورده و مردم را تشو يرا به مناطق مركز يو سرزندگ يتواند زندگ يمدار بودن فضا م ادهيپ (1386)

عمل  يها، آزاد راه ادهيدر پ شود. يشهر م ايمنطقه و  يطيمح ستيز تيفيبهبود ك زيو ن ي، بهداشت ي، اجتماع يسطح اقتصاد يامر باعث ارتقا

 تيبه حضور در شهر وانجام فعال جيرو شهروندان به تدر نياست. از ا اديز اريبس گرانيبا د ميجهت و تماس مستق رييتوقف، مكث، تغ يبرا ادهيانسان پ

هاي مكان نيراه ها مهم تر ادهيپ و ها  ابانيخ( 1992) كوبزيبه نظر ج . گذرانند يم يشهر يرا در فضاها يشتريعادت كرده و زمان ب يمدن يها

 .[11و10،9،8،7،6،2]ندمي باش شهر کيعمومي 

پارامتر  متاثر از دو يبه طور كل مدار، ادهيپ ياستفاده از فضاها ياو برا حاتيترج زانيو م ادهيراپاپورت حركت و رفتار عابر پ هيبر اساس نظر

 ريمس تيو جذاب ييبايز حركت، طيمح تيفيك ،يجو طيشرا و مكان و زمان ،يراحت ت،يامن ،يمنيا رينظ ياست.عوامل ياجتماع يو فرهنگ يكيزيف

 تيو جذاب يكوتاه ،ادهيپ ريمس يوستگيبه پ توانيذار مگريعوامل تاث نيار است و از مهمترگذ رياستفاده از فضاها تاث يعابر برا حاتيترج زانيدر م

 .[4]كرد اشاره يراحتو  يمنيا ت،يو امن ييباي، زريمس

 ياجتماع ادهيپ طيمح":كند يم فيونه تعرگ نيمطرح شده است، آن را ا ادهيپ يها طيمح يكه برا يفيتعار نياز جامع تر يكيدن بوردن در   

متعادل،  ت،يو امن يمنيا شيبر عدم استفاده از خودرو، افزا ديتأك ،يانانس اسيمردم، دارا بودن مق يشده برا يباشد :طراح يگژيو نيا ياست كه دارا

 .[4]"تامين كننده حركت دوچرخه و سواره لذت بخش، سالم ،مختلط، سرزنده، موفق،

 

 رو مطلوب  ادهيپ يشاخص ها

در جهت ايجاد پياده روهاي مطلوب در شهرها پيش از هر چيز شناخت معيارها و عواملي كه مي توانند شهروندان را به پياده روي تشويق 

مي تواند بر ديگر  ابرانازي كيفيت محيطي جهت تسهيل حركت عنمايند، ضروري مي باشد. از سويي ديگر با توجه به ويژگي هاي حركت پياده، بهس

 العهدر مطو در مجموع سبب ايجاد سرزندگي و پويايي زندگي شهري گردد.  باشداثر گذار  ،ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حمل و نقل شهري

اساس شرايط بومي انجام يافته، مواردي چون امنيت، جذابيت، انتخاب نوع طرح جامع عابر پياده در اروپا و آمريكا و ارزيابي آن بر  14اي كه بر روي 

اساس  حمل و نقل، دسترسي، آموزش و سالمت عمومي، پيوستگي ارتباط ميان كاربري و عابر پياده، دسترسي به ايستگاه هاي ترابري و رفتار عابر بر

 .[5]شاخصه هايي ارائه شده است ردمداري مطرح گرديده و در هر مو اجتماعي به عنوان معيارهاي اصلي قابليت پياده -موازين فرهنگي 

مطلوب به  روبا مطالعه نظريه راپاپورت و ديدگاههاي دن بوردن و ديگر صاحب نظران مختلف، شاخص هاي اصلي مربوط به محيط پياده 

 [.5و4مد]صورت زير بيان مي گردد و پس از آن نيز در ادامه به صورت خالصه در يک جدول خواهد آ

ازحــد  شيب يبرعكــس فراخــ مي هد. يو گرفتگــ ياحســاس خفگــ عابرينبــه  ادهيپ ريمســي شــدن فضا ــکيبارعرض پياده رو: 

)نســبت ارتفــاع  ــديمامي ن ــرسرا دچــار احســاس ت ــادهيافــراد پ و ــدينما يم ــفيفضــا ارتبــاط شــخص بــا فضــا را تضع ــنيا

و در بعضي موارد عابرين را ناچار به استفاده از مسير سواره رو مي نمايد. همچينن پارک شدن موتور سيكلت  اطــراف بــه عــرض فضــا( يبناهــا

رفت و آمد سهل تر عابرين ها و دوچرخه ها در مسير پياده رو از عرض اين مسير خواهد كاست. بهتر است با عريض كردن پياه ده روها مسير براي 

 .[12و5]و كافه هاي باز طراحي گردد

 آن، اتيح يتــداوم  و بقا يبــرا واست  يشهر يدر فضاها تيو امن يمنيا شيحضور فعال مردم در شهر از عوامل افزا و نورپردازي: ايمني

همواره در مقابل  ديبا ادهيشهروندان پ راه ها، ادهيرود. در پ يم نياز ب تيشهر يشهر افت كرده و معنا تيفيمؤثر است كه در صورت نبود آن، ك اريبس
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مــردم، محوطه  يانيكه نما يليبا استفاده از وسا يعينظارت طب ا كنترل شود.ــديشــد ــليوســا نگونهيا بوده و تردد منيا كلتيو موتور س دروخو

ارتــقــا  (،غيره ها و ادهيمأنوس با پ يها ابانيو خ ابانيمشرف به خ يساختمان را به حداكثر برساند )مثل پنجره ها يهــا يو ورود نگيپارك يها

امكان   مختلف، يها تيفعال يساختار مناسب برا آسان، ييو جابجا يدسترس: و امن عبارتند از منيا يها طيمح يعام براهاي  يژگيو .افتيخواهد 

عبور افراد مورد نياز  عرض، ، جاري بودن فعاليتهاي انسانييتيو امن يكيزيحفاظت ف التيتسه يدارا ت،ياحترام و مسئول عموم، ينظارت و اشراف برا

با توجه به  ابانياز خ ادهيگذر عابران پ يمحل ها ، ايمنياز ســواره ــادهيپ يرهايمســجدايي ، هينقل ليوسا کيسرعت حركت و حجم تراف، ادهيپ

 كند. افراد يتر م يطوالن يرهايناچار به استفاده از مس عابرين راكوتاه  يرهايدر مس تياحساس عدم امن ي و همچنينموتور نقليه لوساي کيتراف

گيرد: بايد مالک قرار  ــادهيپ يرهايمســ ــتيامننكات زير در رعايت كننــد.  ــتيمنادارنــد كــه در آن احســاس  يريبــه مســ ــازين ــادهيپ

خلوت براي همه سنين و همه افراد ممكن باشد، جداكردن ايمن مسير پياده رو از سواره رو، داشتن ديد كافي مسير براي در اوقــات روي امن  ادهيپ

 .[12و2]عابرين در كنجهاي بدون ديد و نقاط كور كه امكان پنهان شدن وجود دارد

بايد كافي باشد.  براي ديد در اوقات تاريکپياده رو روشنايي برخوردار است.  ييباال تياز اهم ييروشنا رو،ادهيپ يدر مقوله مسائل كالبد

ه شود و در گذاشت بهتري شيو اجناس و خدمات آنها در معرض نما فروشگاههارا بهبود بخشد.  طياز مح عابرينتواند استفاده  يم ييروشنا همچنين

 چي، پساتوبو يهاستگاهيا ،روها ادهيپ يمانند تقاطع ها ،رو ادهيپ يبر عناصر مهم برا ديتاك يبرا انتو يم ياز نورپرداز .افزايش فروش آنها موثر باشد

 استفاده كرد.  غيره  ها، پله ها و

 كيفيت      هـب االييـب دـح اـت هرـش كالبدو  ،فعاليت ن،نساا نميا  لـتعام يندافر لمحصو انعنو به يشهر يفضا كيفيت و سرزندگي:  ييبايز

از  يكيدانــســت.  يشهر يفضاها يمؤلفه در سرزندگتاثيرگذار ترين تنوع را به عنوان  زيباسازي وبتوان  ديشا .ستا بستهآن وا يبصري  مولفهها

و تنوع  يعوامل سرزندگ گرياز د مي باشد.بافت موجود  يبر گرفته از كالبد و ارزش هـــا يشهر يبه تنوع، به كار گرفتن نمادها دنيرس يراه هــا

دارد و  يكه تداوم حضور شهروند را در پ يخدمات يها ي، استقرار كاربررو ادهيمتنوع و متناسب با هر سكانس پ يها يكاربر جاديها، اور ادهيپ

 يعناصر و بناها يرو ييروشنا ديبدنه ها و تأك ريمس ييروشنا يهماهنگو  رياوقات فراغت، تنوع مبلمان در طول مس يها ياستقرار كاربر نيهمچن

از انعطاف  يستيبا ادهيپ يكنند، طراح يم رييتغ غيرهزمان و  از،يبر اساس ن يمتفاوت به راحت يها و كنش ها تيكه فعال ييباشد. از آنجا يشاخص م

گوناگون  يـد فرم ها، استفاده ها و معانكند كه واجـ يم ييمكان ها يطيمح يها يژگي)تنوع( تجربه فضا داللت بر ويمناسب برخوردار باشد. گوناگون

راستا، بخش  نيدر ا .آورند يرا فراهم م تيفيك نيا ور ادهيپ ي، در فضاادهيحركت پ يها انيجر ديو تول نيمتنوع جاذب با تأم يها يكاربر .باشند

فضا  نيمفهوم در ا نيا يريكه در شكل گ رنديها در بر گ ور ادهيدر پ ،يحيو تفر يارياخت يها تيفعال ديرا با ياجتماع يها تياز فعال يقابل توجه

 .[13،و10،2]ديآ دقت الزم به عمل يستيبا

 يتجــار يفضاهــا ريطول مســباشد و در جــذاب بايد  ــادهيپ رياطــراف مســ يهــا ياربررعايت نكات زير در اين مورد مهم مي باشد: ك

عدم  كننده نباشد.و خسته  كنواختيبه صورت  رو ادهيپ ريامتداد مسمنظرسازي  وجود داشته باشد.و غير تكراري پرجنب وجــوش  يحــيو تفر

، يشهرا و فضاهاي متنوع بيمناظر زاطراف از پياده رو  ريسپياده رو، عبور ماطــراف  يو فضاهــا هاريســيكنواختي و وجود تغييرات در امتداد م

رنگ لبه هاي ، يدر عناصر شهر ييباياصول زبا بهره گيري از با كاشت گياهان مناسب سبز  يفضا ياجرا و متناسب و بجا يمبلمان شهر يريقرارگ

 ديو فصول مختلف در منطقه مورد نظر با يو زهكش ياريمسائل آبهمچنين به  سطح هم كف مي توانند مردم را در حين پياده روي سرزنده تر نمايد.

 .[12]توجه شود

سرو با افزابش ميزان وسايل نقليه در شهرهاي بزرگ و باتوجه به اينكه فضاي پياده در مجاورت فضاي سوار ه مي باشد،  :ترافيک وسرو صدا 

 هاياجراي پروژهاثرگذار ، عوامل از ديگر . كشش يا عدم كشش شهروندان به پياده روي استايجاد از عوامل موثر در  فضاي سواره، صدا و ترافيک

  .مي باشد ،ساختماني و بازسازي در  مجاورت پياده روها بزرگ

 يمصالح مصرفاستغاده از  جذابيت مسير خواهد كاست.از است،  يو بلند يپست يكه دارا ييروهاادهيحركت در پو پيوستگي:  يو بلند  يپست

، از جذابيت مسير كف متفاوتند يرو يارهايو ش يو بلند يپست ،ياز لحاظ لغزندگ كه گوناگون يكفپوشهاو اجراي  رو ادهيدر پوشش كف پمتفاوت 

پهن  يارهايوجود ش. گردد يم رو ادهيكف پ يلغزندگدشواري و باعث آنها  يزدگ خيخواهد كاست. از آب پر شدن پستي و بلنديها در زمستان و 

بــه شــبكه  ــادهيفــراد پادر روي پلهايي كه بر روي جوي هاي مسير پياده رو قرار دارد، باعث دشواري حركت مي شود.  ،يبتن ياز بلوک ها يناش

عوامل مانع پيوستگي و تسهيل پياده برخي ارتبــاط دهــد. مقصد  به يدگــيدارنــد تــا مبــدأ را بــه  بــدون وقفــه و بر ــازين يا وســتهيپ

و كندن مسير پياده رو به اشغال  ،هينقل ليرو توسط وسا ادهياشغال سطح پ، يساختمان يكارها يرو هنگام اجرا ادهيپ ريقطع مســ: عبارند از روي

اشغال توسط دست فروشان و خرده فروشان، محل تقاطع پياده منظور عبور كابلهاي برق، تلفن و يا لوله هاي آب و گاز و غيره )تاسيسات شهري(، 

 ،باجــه تلفن :رينظ ،يشــهر ــزاتيمبلمــان و تجه ــحيناصحرو جهت جانمايي  ــادهياز ســطح پ يقســمت ــاياشــغال تمــام رو و پلها و تونلها، 

ماننــد  يعناصــروجــود روها به واسطه  ادهيكف پ يخراب، اه مانند رودخانه يعيتوسط موانع طب ادهيپ ريدرختــان مس قطع اتوبــوس و ســتگاهيا

 .[12و5]روها به نحوي كه پياده رو را ناچار به استفاده از مسيرهاي طوالني تر كند ادهيپ ريدر مســ يدگيبر جاديا ــايپله و 

http://www.racj.ir/


 74 -87، ص  1396، زمستان  7مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 .ممكــن را دارنــد ريمســ ــنيكوتاه تر حساسيت زيادي دارند و همواره سعي در انتخابنســبت بــه فاصله هــا  ــادهيافــراد پ: يكوتاه

 كــه يميبــه طــول خــط مســتق ريمســ يســنجند: نســبت طــول واقعــ يم  هاــاريمعاين را بــا  ــادهيپ يرهايمســ يعمومــا كوتاهــ

 يموتور کيتراف يازهاياساس نطرح شبكه راهها بر عبارتند از:  ،عواملي كه باعث افزايش اين فاصله مي شودشــود.  دهيمبــدأ و مقصــد كشــ ــنيب

نا به جا قرار دادن  ايگذر  ادهيدر نظر نگرفتن پ، عيوس يها و تقاطع ها دانيم، ها ابانيخ اديعرض ز، تيتراكم جمع ،ادهيپ يرهايبه مس يتوجه يو ب

 .[12]كوتاه در اوقات خلوت يرهايمس  تيامناحساس عدم ، دورتر شوند يرهايها ناچار به استفاده از مسرو ادهيكه پ يبه نحو ادهيپ يرهايقطع مس، آن

استفاده  تيقابل ستيبا يم ياست. كف ساز يبه آن توجه كرد كف ساز ستيبا يراه م ادهيپ يكه در طراح يمسائل نياز مهمتر: يكف ساز

دارد،   ياديز تياهم ادهيپ نيرا بدهد. سهولت حركت عبور عابر ياضطرار طيامكان تردد در شرا نيمتفاوت و تردد شهروندان مختلف و همچن يها

كه  يو سالمندان مناسب باشد. در صورت انينايناب ن،يكودكان، معلول يلغزنده و صاف باشند. بخصوص برا ريغ كدست،ي ستيبا يم مصالح نيبنابرا

 .  استفاده كرد ينيبهتر است از قطعات چ يو نگهدار مرمت، حفظ ليتسه يكند برا يكف عبور م رياز ز يشهر ساتيتاس

تا حد امكان بدون  ديبا ادهيمحور پ. كه براي مردم قابل دسترسي باشند به آنها حق انتخاب مي دهند ييفقط مكان ها: و سهولت يراحت

وجود دارنــد را به  ديمكان در خط د نيتر کينزد يعني ابانيكــه در مقطع خ يمتنوع يهــا يها و كــاربــر تيفعال هياختالف سطح و مانع، كل

حداكثر ) ريمســ و عرضي يطولــمناسب  بيشــ اين موارد الزم است:در هماهنگي و تناسب و  براي سهولت در پياده روي همچنين ند.هم متصل ك

در مقابل عوامل  ادهيمحافظت افراد پ ،ريهموار بودن و لغزنده نبودن كف مس(، درصد 2و حداكثر شيب عرضي  درصد 8پياده رو  يطولــ بيشــ

 .[2]شوددرنظر گرفته  سايه بان ها و سقفهاي كوچک در فواصل متوالي طول مسير(ايجاد )مانند  ينامناسب جو

 [4] شاخص هاي پياده رو مطلوب -1جدول 

 شاخص مشخصات

مسير عبور و لبه و  ،مبلمان كه بتواند فضاهايسانتيمتر(،  125)حداقل عرض بايد داراي پهناي كافي بوده 

 .[14]رو را تامين نمايدجداره پياده
 عرض پياده رو

وابسته به مقياس و كيفيت  رو بايد داراي فضاي ايمن و بدون نقاط كور و مخفيگاه باشد، ايمنيپياده

 .نورپردازي وابسته به فضا مي باشد
 و نورپردازيايمني 

 جذابيت و زيبايي فضاي باز، ميادين، نماي ساختمان(شامل ).اي در محيط باشدطراحي بايد شامل فضاي آشنا و دوستانه 

 سروصدا و ترافيک .بين فضاي سواره رو و پياده رو بايد مرز مشخصي براي ايجاد محيط خوشايند و مطلوب برقرار باشد

 پستي و بلندي و پيوستگي .پيوسته و عاري از هرگونه پستي و بلندي باشد ،مسير پياده رو بايد تاحد امكان صاف

 ،داردجود وپياده رو بايد داراي اصطكاک كافي و عاري از گودالهايي كه امكان پرشدن از آب و يخ زدگي سطح 

 .باشد
 لفزندگي

 كف سازي .بايد  يكدست،  يكنواخت و ترجيحا از يک نوع مصالح باشدسطح پياده رو 

 راحتي و سهولت [14]درصد  2درصد و حدكثر شيب عرضي  8حداكثر شيب طولي مسير پياده رو 

 موانع پياده رو .بايد از حضور موانعي مانند پارک وسايل نقليه موتوري و دستفروشان و خرده فروشان جلوگيري شود

 

 و معرفی منطقه مطالعاتی روش تحقيق

شيراز حدفاصل چهارراه زرگري تا ميدان ستارخان پرداخته شده شهر در اين تحقيق به بررسي ميداني پياده روهاي خيابان مطهري )زرگري( 

بررسي هايي جهت است. عوامل موثر بر كيفيت پياده روها با انجام مطالعات اوليه به منظور شناخت و آگاهي بيشتر در اين تحقيق صورت گرفت. 

در زمينه وضعيت پياده روهاي درون شهري و نظريات ارائه  سپس باتوجه به منابع موجودسائل موجود باتوجه به شاخصهاي مذكور انجام شد. يافتن م

 .تشريح شده است موجودكرد مناسب و حل مسائل تاثيرگذار براي عمل عوامل، به هدف اين پژوهش مرتبطصاحب نظران شده 
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 شيرازشهر محدوده خيابان مطهري)زرگري(  موقعيت -1شکل 

 

 نتایج
و  هيو آلمان تجز ايتانيبردر  ادهيرا از پ هينقل ليوسا کيتراف يمتفاوت جداساز يكردهايرو ،عابر پياده و ترافيک شهري خود رهاس كالو در اث

 يطراح با. است يو مطلوب ضرور نديخوشا من،يا روادهيپ طيمح يفراهم ساز ،يجذب مردم به مراكز شهر يو معتقد است كه براكند  يم سهيمقا

، براي بيان دقيقتر مسائل موجود و بر عملكرد بهتر پياده روها موثر بود  مي توان پياده روي را تسهيل وآن،  بهبود كيفيتو  يشهر يهاامناسب فض

 :[15]مشاهده گرديد مورد بررسي قرار خواهد گرفت شيراز،شهر  مواردي كه در پياده رو هاي خيابان مطهري)زرگري( ،ارائه راهكارهايي در اين زمينه

 

 کم شده عرض پياده رو -2شکل

، در بوده و عمال عبور همزمان چند نفر ناممكن مي باشد سانتيمتر 80تا  70 ميزان حدوددر قسمتهايي از طول به رو به عرض كم پياده 

نابينا و براي افراد باتوجه به امكانات حداقل عرض پياده روهاي باريک همچنين ، مي باشدسانتيمتر  125پياده رو برابر   مفيدحاليكه حداقل عرض 

سانتيمتر افزايش داد. اين امكانات شامل سرپوشيده كردن جوي آب، الحاق بخشي از سواره رو به پياده رو و كاهش عرض باغچه  90را بايد به معلول 

 [.16و14]است غيرههاي پياده رو و 
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 قرارگرفتن جعبه هاي تاسيسات تلفن و برق و شير آتشنشانی در مسير پياده رو -3لشک

به قسمتهايي از  آنها رادر اين موارد بهتر است  ،تلفن و جعبه هاي تاسيسات برقشير آتش نشاني، عرص پياده رو به دليل وجود  نكم شد

 هر به كه هاييدهروپيادر همچنين . نياز دارندمتر عرض 6/0 به فضايي حدود تاسيساتاين گونه  . مسير كه داراي عرض بيشتر است منتقل نماييم

 . [17]ستا ريجباابراي افراد معلول  سانتيمتر 125 ريعبو مفيد ضعر قلاحد عايتر دد،ميگر نصب مانعي علت

 

 هایی از مسير پياده رو نداشتن نورپردازي مناسب در قسمت -4شکل 

عابرين  آمد و رفت محل درتامين روشنايي مناسب و كافي  .امنيت مناسبي برخوردار نيستاز هايي از پياده رو  كه در اوقات تاريک  قسمت

آرامش  و تيكه خود باعث باالرفتن امنتامين كرده  زينرا عابران  يجان يمنيا برده،و مدت زمان حضور در فضا را باال  ياجتماع يها تيستره فعالگ

لذا بهتراست با تزريق  رو شود. ادهيپ هيساكنان حاش يحتعابران و  ينادرست آن ممكن است باعث ناراحت يطراح همچنين .شود يرو م ادهيدر پ

 فعايتهاي جاذب جمعيت در پياده روها مانند توسعه نورپردازيهاي مناسب، عابرين را به پياده روي تشويق نمود.
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 ه رو با عرض مناسب، فضاي سبز و محيط نسبتا تفریحیهایی از مسير پياد قسمت -5شکل

استفاده اين پياده رو ايمن مي تواند زمينه ساز جذب مردم به محيط مذكورگردد، ، هايي از پياده رو داراي محيطي مناسب و فصاي سبز قسمت

كاهش درخشش نورهاي مزاحم طبيعي و  ي،سم يگازها جذب، يشهر طيدر مح ييبايو ز تيجذاب جاديا ي عالوه برشهر طيدر مح اهانياز گ

و مانع  نيعابر تي، مزاحم فعال ياهياست كه عناصر پوشش گ نيآنچه مهم است ااما  را نيز كاهش مي دهد. کياز تراف يناش يصداهامصنوعي، سرو 

 .حركت آنها نشوند

 

 شيرازشهر سواره پر ترافيک خيابان مطهري)زرگري(  -6شکل

عرصه بر مي گردد و  ادهيپ يرهايسواره بر مس يغلبه فضاهاموجب  ،سوارهسرو صدا و ترافيک به نحوي كه  گرنديكديو سواره متأثر از  ادهيپ

 .است يطيمح شيو آسا ياحساس راحت ،ياجتماع يها تيگسترش فعاليكي از عوامل . خواهد گشتتنگ  يشهر يحضور شهروندان در فضاها

 .عابران است و آرامش سالمتمخل محيط از عوامل ترافيک سروصدا و 
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 اجراي پله و رمپ جهت تسهيل در عبور عابرین و افراد داراي صندلی چرخدار -7شکل

قسمتهايي از پياده ، براي ممانعت از خطر لغزندگي افراد و يكپارچه ساختن سطح كف مسير و هماهنگ طولكف در  سطوحاختالف  كم كردن

در چنين  ،يم، همانگونه كه در شكل مشخص استمي باشبراي عابرين به استفاده از چندين پله مجبور داراي اختالف سطح زياد است به ناچار رو كه 

)اجراي رمپ  يحا شيب رمپ كم درنظر گرفته شودجاز رمپ استفاده گردد و تر يدباكه داراي صندلي چرخدار مي باشند  يعبور افراد برايمواقعي 

 كه استفاده موثر از آنها امكان پذير باشد.  از پياده رو (درطول بيشتري 

 

 ایی از پياده رو داراي پستی، بلندي و ناهمواريه تقسم – 8شکل 

جنس مصالح استفاده  ،يكف ساز يالگو ينحوه طراحد توجه كرد كه باي .پستي و بلندي زياد استداراي هايي از مسير پياده رو كه  سمتق

و  يورزش ميو مال ديشد يها تيفعال ،يجسمان يتهايرا نسبت به انجام فعال ادهيتواند عابر پ يرو م ادهيها در كف پ يشكستگ زانيم نيشده و همچن

احساس  جاديمناسب باعث ا يكف ساز مصالح نيبگذارد. همچن رياقدامات تأث نيا تيفيو ك زانيو بر م دينما بيترغيا لزده د ،يحيتفر يرو ادهيپ

ر د، پركردن حفره ها و پستي و بلندي هايي كه باعث سرنگوني افراد روي صندلي چرخ دار مي شود. شود يو آرامش در عابران م شيآسا ،يراحت

 [.18]كرد جلوگيري خواهدآبگرفتگي و يخ زدن و در نتيجه لغزندگي  ازدر زمستان  است وفضا موثر اين كيفيت  بهبود

 

http://www.racj.ir/


 74 -87، ص  1396، زمستان  7مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 

 کابلهاي تاسيسات کنده شده هایی از مسير که بدليل عبور قسمت -9شکل

 ها و كانال ايجاد تونلدر اين موارد بهتر است با  .كنده مي شود ،در مسير عابرين جديد، تاسيسات اجراي كه بدليل پياده هايي از مسير قسمت

 .جلوگيري كردكيفيت فضاي پياده رو  كاستناز تخريب و  ،پياده روها متناوببه منظور جلوگيري از كندن شهري، هاي تاسيسات 

 

 

 هایی از پياده رو با کف سازي نامناسب قسمت -10شکل 

 ليبه دل روادهيپ ريدر مس تيفيبي ك يها كفپوش .هايي از پياده رو كه از كف سازي مناسب و كيفيت قابل قبول برخوردار نيست قسمت

متفاوت مي باشد و سبب بروز   يو بلند يپست ،يلغزندگميزان از لحاظ  ،خوب اجرا نشدن و يا مرمت نشدن در طول زمانمختلف،  هاي جنس

افزايش چرخدار  يصندل يواژگونبهم خوردن تعادل و امكان مي شوند و ها  كفپوش نيا يچرخ دار بر رو يصندلعبور نيز و مشكالت براي عابرين 

روي ايمن ناهمواريها برطرف شود تا پياده پياده روها و ترميم به موقع ايجاد سطح غير لغزنده و سخت، بندكشي دقيق كف هابهتر است با . مي دهد

 .امكان پذير شود

http://www.racj.ir/


 74 -87، ص  1396، زمستان  7مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 

 وجود نيمکت در طول پياده رو جهت استراحت عابرین -11شکل

 يو روانــ يتواند بر سالمت اجتماع يم و تعداد آنها در مسير، رو ادهيپ يدرفضا و مبلمان شهري مكتين ،يصندل يگذار ينحوه جا و استقرار

 نيعابر يبــرا يمكان تيو احساس هو يآرامـــش، شــاد ــش،يرو، آســا ــادهيپــ يجام اجتماعسها و ان تيفعال تيبگذارد. باعث تقو ريتأث نيعابر

تعبيه تعداد  .باشدشته دا يرا در پ ياجتماع تيامنافزايش  و رو ادهيدر پ عابرينحضور  شتريو مدت زمان ب هبرد االبــرا فضا  يسرزندگهمچنين  .شود

  .[18]طلبد، توجه بيشتر مسئولين را در اين زمينه مي(بيشتر احساس آرامشت عابرين و حجهت استرا)اندک نيمكتها در مسير پياده رو 
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 بحث و نتيجه گيري

گردد كه مشاهده مي ،شيرازشهر  دقت در طول مسير پياده رو خيابان مطهري )زرگري(و در اين پژوهش  صورت گرفتهمرور بررسي هاي با 

ي است. گرچه در اكثر طول مسير آيين نامه ها و مقررات شهرسازي رعايت شده ولي در پاره اي موارد نياز به بازبيني و دقت بيشتر مسئوالن شهردار

 125شامل قسمتهاي زيادي از طول پياده رو است كه داراي حداقل عرض الزم  ،كه آنها را مي توان به عنوان نقاط قوت اين پياده رو نام برد مواري

باعث مي شود در اين قسمتها امنيت  ،است زيادتركه داراي تردد  رو طول پياده بيشتردر  ريک،نتيمتر مي باشد، نورپردازي مناسب در اوقات تاسا

به اوقاتي را براي تفريح، وجود دارد كه بتوان در آنها فضاي نسبتا آرامش بخش با محيط و در طول مسير مناطقي  .كافي براي عابرين فراهم گردد

مسائلي است. ليكن در مقابل  درصد در غالب طول مسير رعايت گشته  2درصد و شيب عرضي  8هنچنين حداكثر شيب طولي . استراحت پرداخت

 :كه شامل صورت گيرد يتالش بيشتر ،شهروندان و سالمت جسمي و روانيپياده رو ارتقا و بهبود كيفيت ي راستا كه بهتر است درنيز وجود دارد 

است كه در[نها حداقل الزم براي عبور افراد معلول و كم توان رعايت نشده و مشكالتي براي اين افراد پياده قسمتهاي كوتاهي از مسير كم در عرض 

تري فروشگاه و مراكز تجاري، تفريحي وجود دارد از طول مسير نيز كه در آنها تعداد كمنمايد. در نقاطي مي و در نتيجه براي ساير عابرين ايجاد 

است به نحوي كه حتي ممكن است عبور ايمن عابرين نيز با مشكل مواجه گردد. از نظر سرو صدا و ترافيک متاسفانه نورپردازي مناسب صورت نگرفته

نمي باشد؛ محيط يل نقليه ير تعطيل جوابگوي حجم عبوري تمامي وساعات پر ترافيک روزهاي غغالب سانكه عرض سواره رو خيابان در نيز به دليل آ

گرچه در طول مسير اكثرا پيوستگي رعايت شده، اما ا. همچنين به نظر نمي رسدخوشايند و ايجاد شده براي عابرين و ساكنين اطراف چندان جذاب 

اين حل براي ، به نظر مي رسد كه كه اين امر تكرار مي شودشده  تاسيسات شهري ايجاددليل عبور به در اثر كندن متوالي پياده رو نيز هايي واريناهم

در مناطقي  .انجام شودد كانالهاي تاسيسات شهري دي و تغيير سياستهاي شهرسازي حداقل در نقاط جديد شهرها براي ايجاجمسئله بايد عزم و اراده 

وجود دسفروشان و خرده ز ميزان توصيه شده مي باشد. كمتر اپياده رو اي برق و تلفن و شيرآتشنشاني حداقل عرض از طول به دليل وجود جعبه ه

 ئل ديگر مي باشد. ي فصل بهار و ابتداي تابستان نيز از جمله مساخصوص در انتهارو به ده و پارک وسايل نقليه در پيا  فروشان

. از ندكوش يدر يک رابطه تعاملي با يكديگر، با هم بودن را آموخته و در جهت ارتقاء حيات جمعي م ، شهروندانهادر پياده روباتوجه به اينكه 

 مفيدپايداري شهرها به عوامل متعددي از جمله سيستم حمل و نقل كارا و از طرفي  است.همواره زندگي اجتماعي در جريان  اهافض نيرو در ا ناي

 وابسته مي باشد. سيستم حمل و نقل پايدار شهري بايستي تحرک و دسترسي را براي تمامي اقشار مختلف شهري بطور برابر، ايمن، راحت ومناسب

 باتوجه به اينكه. استگ فراهم آورد. تحقق اين موضوع براي همه افراد با سطح درآمدي متفاوت بسيار پيچيده و مشكل و از چالش هاي شهرهاي بزر

آنچه متضمن حضور دائمي  .ازندخود را همواره با رويدادهاي درون خود هماهنگ مي س كهپياده روها، جاذب طيف وسيعي از شهروندان بوده 

  مي باشد. هروندانش يو ايمن ايشآس جهت فراهم ساختنبهسازي و نوسازي پياده روها  است،در پياده روه ي مشتاق و سرزندهشهروندان
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