
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پیاده از فضای شهریارتقاء سهم عابرین

دهمشماره   

  1140 اردیبهشت 

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

 فلسفه استفاده از هنر در معابر شهری 

 تر کند؟منیها را اابانیتواند خیهنر م ایآ

 اتمطالعآسفالت،  ی بر رویاز ابتکار هنر یعنوان بخشبه 

پس از  یشهر یهاابانیکه خ ه استنشان داد دیجد

 یمجدد معابر، به طور قابل توجه یگنجاندن هنر در طراح

 ند.اهتر شدمنیا ادهیعابران پ یبرا

ع به سنتی راج دگاهید رییتغ یبرا "یهنر آسفالت"ابتکار 

شده و از  یطراحماهیت آسفالت و بتن  با ظاهری خشک 

 یهاابانیدر خ دیجد روحی دنیدم یبرا تیرنگ و خالق

 کند.یشهر استفاده م

 رندگانیگ میتصمآمده از شهرهای پیشرو در زمینه استفاده از طرح هنر آسفالتی نشان داده است که تجزیه و تحلیل اطالعات بدست

 یمنیا افزایش توانند تصادفات را کاهش دهند ویم طرح نیمانند ا ییهادهد پروژهیدارند که نشان م بسیاری یاکنون شواهد

 .کنندگان و کاربران آن به همراه داشته باشدکلیه استفاده یرا برا ایجاده

باید هرچه سهم  نیسهم دارند. ا هاابانیاز خ یشخص هیوسائل نقل و یونقل عمومحملدر کنار  نیز ادهیپنیسواران و عابردوچرخه

ت در و زیست بهتر اسزیبایی  ،تر به این کاربران مسیر نیز اختصاص داده شود تا دستاوردهای آن که همان ایمنی، پاکیزگیسریع

 شهر پدیدار شود.

های تواند اشکال مختلفی داشته باشد. نقاشیمیهنر آسفالتی 

آمیزی میادین، پیاده تا رنگها و محل تردد عابریندیواری تقاطع

پالزاهای شهری، یک روش موثر و کم هزینه برای ها و اهرزرگب

 ها و فضاهای عمومی امن و دلپذیر است.ایجاد خیابان

ده، پیاده شتواند منجر به افزایش زاویه دید عابرینمی هااین پروژه

ها اختصاص داده و در نتیجه روی آنپیاده برایفضای بیشتری را 

واران سپیاده و دوچرخهنقلیه در برابر عابرینکاهش سرعت وسایل

درپی داشته باشند را می هاجادهپذیرترین کاربران که آسیب

 باشد. 

 در ذیل نمایش داده شده است. نیز ای از این اقدامنمونه

 هنر آسفالتی حاصل از طرحشده در خصوص ایمنی مطالعات انجام

( یکیتاکن ی)شهرسازTactical Urbanism  ها با عنوانکه از آن

 تیموقعرا در سطح خیابان و در  این اقدام، تاثیر شودیم ادی زین

های میزان قبل و بعد از اجرا و با ارزیابی شاخص شدهانجام یطراح

رزیابی پیاده انقلیه موتوری و عابرینتصادفات، رفتار بی درنگ وسایل

 17در بخش اول از این مطالعه، مشخص شده است  نموده است.

اند، سال گذشته ایجاد نموده 2ها را حداقل در ای که این طرحنقطه

سواران و پیاده و دوچرخهه عابرینهای مربوط بدرصد از تصادف 50

 های جرحی، کاهش یافته است.درصد از تصادف 37همچنین 

نقلیه و درنگ وسایلدر بخش دوم از این مطالعات، رفتار بی

موقعیت تازه تاسیس  5پیاده با استفاده از استقرار دوربین در عابرین

تکار ه که ابآمده نشان داد. نتایج بدسته استزیابی قرار گرفترمورد ا

ا در پیاده راستفاده از هنر آسفالتی توانسته است حق تقدم عابرین

افزایش دهد. همچنین در نقطه  درصد 27تا  نقلیهمواجه با وسایل

های توانسته است تالقیاجرای این طرح مقابل این افزایش حق تقدم، 

 درصد کاهش دهد. 25پیاده را تا نقلیه و عابرینخطرناک بین وسایل

تر از ایجاد ایمنی و تضمین سفر برای مهم یهدف چیه بدیهی است

 نقل وجود ندارد.وحمل ها در بخشپذیر راهکاربران آسیب

 کشور آغاز شود. یدر شهرها مهم الزم است نیسرعت گرفته و ا ایانسان محور در دن یحرکت به سمت شهرها

 کند. فایا تواندیم یها نقش مهمآن در زیبه حمل و نقل پاک، رنگ ن یده تیو اولو یمنیکه عالوه بر ا ییشهرها

 "زاده، مدیرعامل مهندسین مشاور رهیافتمهدی حسن"

 دستاورد استفاده از هنر آسفالتی در مطالعه موردی 

 

 

 

 

1- New Study Shows Streets Are Safer with Asphalt Art, April14, 2022 


