
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نقلیه موتوری!وسایل نه فقط ،ها باشندجایی انسانجابهبرای طراحی شهرها باید مناسب 

چهاردهمشماره   

  1140  شهریور

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

  پیاده بیشترینجذاب، عابرمسیر پیاده! 

باید رویکردی  هاشهرمحور، برای ایجاد یک شهر پیاده

مسیر تردد عابرینبرای مدیریت تمام عناصر  را یکپارچه

ی با کیفیت و قابل یهاتا زیرساخت نمایندپیاده اتخاذ 

 شهرهای پیاده تضمین کند.برای عابران را دسترسی

را دارند که از نظر  پتانسیلاین  ،قابلیت این دارای

 ،اهد. زیرا با تأمین این زیرساختاجتماعی فراگیر شون

 مردمهمچنین یافته و  و ایمنی افزایش دسترسی عموم

ک سبتواند می این موضوع که آورندروی روی میبه پیاده

 بدیهی است . همچنیننماید ترویجرا  یترزندگی سالم

نقلیه از وسیلهجای استفاده هروی بکردن پیادهجایگزین

کاهش  زیست راد آلودگی محیطتوانایی میججهت جابه

 .دهد

طراحی نیازی دارند  ریزی و برنامه محور بهشهرهای پیاده

 درنظر گرفته و که ایمنی و دسترسی همه کاربران را

 . دننمایتأمین 

 

روی در تواند موجب افزایش انگیزه و تمایل افراد نسبت به پیادهمحوری میتغییر شرایط محیط شهری در راستای توسعه پیاده

 تردد مسیر عرضمقایسه با خودرومحوری گردد. کاهش سرعت در معابر خودرومحور، مدیریت مقاطع عرضی و به سبب آن افزایش 

روی ههنگام پیاد بهافراد در تجربه هایی از عواملی هستند که نمونه ،اوقات فراغت گذراندن و وجود فضاهای عمومی برای پیادهعابرین

درنظر را  رویشرایط پیاده بهبود که شامل شودهایی را ها و پروژهباید استراتژی شهری های جامعگذارند. طرحدر شهرها تأثیر می

ب های مناسریزی توسعه شهری در کنار زیرساختهای مختلط و متنوع در برنامهمناسب برای کاربرییابی مکان. گرفته باشند

 محوری در شهرها گردد.روی و در نتیجه ارتقاء پیادهتواند موجب افزایش انگیزه و تمایل افراد جهت پیادهروی موجود، میپیاده

 در رگذاریبه عنوان عوامل تاثتوانند می لیذ شده درموارد ارائه

جای هپیاده بترجیح مردم به استفاده از مسیر تردد عابرین

 نقلیه موتوری مؤثر باشند:استفاده از وسیله

 روطراحی صحیح و با کیفیت سطح پیاده -1

 روامنیت مسیر پیاده -2

 پوشش گیاهی -3

 فضاهای کاربری جذاب -4

 دسترسی همگانی -5

  ... و

 ها پرداخته خواهد شد.آن برخی از یدر ادامه به بررس که

یم. ریزی کنها را باید ببینیم و برایشان برنامهپیاده بخش مهمی از جمعیت شهرها هستند. آنعابرین

 شود.های روزانه در شهرها به صورت پیاده انجام میجاییدرصد جابه 35تا  25

 "افتیمشاور ره نیمهندس رعاملیزاده، مدحسن یمهد"

1-The 8 principles of sidewalks- Building more active cities, May2019 

 محورضوابط مؤثر در ایجاد شهر پیاده یبررس 

 

 

 

 

 منابع:

 رو:طراحی صحیح و با کیفیت سطح پیاده -1

پیاده باید با توجه وضعیت مسیر تردد عابرین

د. شیب محلی طراحی شو و همچنین مردم جسمانی

این مسیر باید سطحی صاف و با دوام، با ضریب 

لغزش  مناسب جهت کاهش احتمالاصطکاک 

 تقابلی باید هاروپیاده . همچنینباشدپیاده عابرین

ونقل عمومی را داشته به حمل دسترسی مناسب

 د.شنبا

روز پیاده در طول شبانهامنیت: مسیر تردد عابرین -2

ین هنگام شب باید امردم باز است. بنابر بر روی عموم

 روشنایی کافی را داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که با جذب بل ،شوندپیاده نه تنها باعث افزایش زیبایی مسیر میپوشش گیاهی: پوشش گیاهی مناسب در مسیر تردد عابرین -3

 .خواهند شددر مسیر  بآب باران مانع از ایجاد سیال

روها نقش تعامل هستند. پیادهها، مردم به طور مداوم با فضای شهری در زدن در خیابانهنگام قدمفضاهای کاربری جذاب:  -4

های جذاب مردم را به استفاده مسیر پیاده کنند. وجود کاربریپیاده ایفا میدر لذت بردن از فضای شهری برای عابران را مهمی

 .خواهد کردتشویق 

ای طراحی گونهه باید بپیاده باید قابل استفاده برای همه اقشار جامعه باشد. این مسیر دسترسی همگانی: مسیر تردد عابرین -5

 نداشته باشند. هادر استفاده از آن مشکالتی رار، سالمندان و ... از ویلچ کنندگانستفادهشود که افراد نابینا، ا

 

 قبل بعد


