
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پیاده از فضای شهریارتقاء سهم عابرین

نهمشماره   

  1140 فروردین 

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

 مداریای از پیادهتاریخچه 

 ،مداریپیادهقدمت شهرها، پاساژها و بازارهای دارای قابلیت 

 گردد.به دوران روم باستان، قرون وسطی و رنسانس بازمی

را که در تملک وسایل تردد آن  هایی از راهبخش هاراهپیاده

هایی آلوده و پر سر و و عمدتاً بخش هبود روزه قرار گرفته

بط با پیاده که از بخش مرت را شدندصدا محسوب می

ر د های تجاری مردم بودند جدا می کرد.متمرکز بر فعالیت

پیاده تسلط کاملی بر مسیرها داشتند، ، عابرین1890دهه 

های متعددی برای طوری که در شهرهایی که کالسکهبه 

شدند تا حق تردد وجود داشت، افراد به ندرت حاضر می

ها را مجبور آن ها واگذار کنند وتقدم خود را به کالسکه

 پیاده کنار بیایند.کردند تا با ترافیک عابربنمی

 یبه خصوص در مرکز شهر خوددار روی همراه با آسایش،پیادهمردم از  ه،ینقللیتردد وسا شیو افزا عیسر ینیشهرنش لیامروزه به دل

 محروم از این خدمات ینیشهرنش توسعه به دلیلکه  یمهم است که به افراد یو اقتصاد یشناخت ییبایز ،یکنند. از نظر اجتماع یم

 شود.  بازگردانده هینقللیوسا کیاز تراف عاری یودتا حدو  راحت من،یباز و ا یاند، فضاهاشده

به طور  .ردیکاربران را در نظر بگ یازهایاز ن یعیوس فیط دنبتوان یدها باراهطرح پیاده ،پیادهای از عابرینطیف گستردهبا توجه به 

کلیه  یارمثال نیازهای کودکان با نیاز افراد فاقد ناتوانی جسمانی و افراد کهنسال و دارای ناتوانی جسمانی متفاوت است و این نیاز ب

 نیو راحت را تضم ریذپدل یرهایبرد و مس یم نیرا از ب ژهیو یازهایافراد با ن یموانع دسترس ،کردیرو نیا ها باید مرتفع گردد.گروه

، یگردشگر شیافزا ،یغرور مدن احساسشهرها  رایموفق ب یعموم ی. فضاهاخواهد بود دیمف پیادهعابرینهمه  یکند که برایم

 را به همراه خواهد داشت. یزندگ تیفیو کمک به سالمت و ک یاقتصاد یگذارهیسرما

از  بسیاریتا لندن و فراتر از آن،  یتیس ورکیویو ن اتلیاز س

مسیرهای کردن  مدارادهیپ یرا برا یجهان اقدامات یشهرها

 یفضا جادیو ا یسواردوچرخه یرهایگسترش مس ،تردد

 یریگهمه مواجهه باباز در  یدر فضا یغذاخور یبرا یشتریب

COVID-19 اند.اجرا کرده 

 ها عبارتند از:هاراز این پیادهبرخی 

 کیلومتر 1.1ت )کپنهاگ، دانمارک( به طول استروگ 

  متر 605موفتارد )پاریس، فرانسه( به طول 

 متر 260انگلستان( به طول  ،کارنابی )لندن 

  متر 845تیانمن )پکن، چین( به طول 

  متر 800بوچانان )گالسکو، اسکاتلند( به طول 

 

 شیافزا ،ینیو گسترش شهرنش تیجمع شیبا افزا ریاخ هایدر سال

و  یبه خصوص در مناطق مرکز ،یشخص یاستفاده از خودروها

 یشخص یخودروها یتردد باال .است مشاهده قابل شهرها وشدپرآمد

 یمواجه کرده است به نحو یادیمناطق، شهرها را با مشکالت ز نیدر ا

به عنوان راهکار مناسب عرضه و تقاضا  گریمعابر د تیظرف شیکه  افزا

 .شودیمحسوب نم

 ا،یمهم و مطرح دن یامروزه با توجه به موارد فوق و تجارب شهرها

 راه،ادهپی به شهرهاو پر رفت و آمد  یمناطق مرکز هایابانیخ لیتبد

ا تسدر همین را .باشدیمطرح م نهیراه حل کارا و کم هز کی عنوانبه

مداری و ه پیادهکبسیاری از شهرهای کشور اقدام به توسعه شب

 اند که عبارتند از:راهی نمودهپیاده

  تیر، تهرانمدار سیپیادهمحور 

 راه ارم، قمپیاده 

 راه شهریار، آذربایجان شرقیپیاده 

 ... و 

، زنجان، تهران، اصفهان، رشت همچون نیز شهرهای ایرانبسیاری از 

های شهری در راهای را برای توسعه پیادههای ویژهکرمانشاه و... برنامه

 نظر دارند.

 

 که داخل ییدر شهرها دیکن تصور. کنندیها شهرها را دوباره زنده مراهادهیپ

 ییخودرو چیدر مرکز هر شهر باشد که ه یامحدوده ،با سرعت در حال ترددند هانیاش ماشهر کوچه

را مشاهده  ادهیپنیآرامش عابر ،دینیها را بببچه یو باز یشاد دیناتویصورت است که م نیاجازه تردد نداشته باشد و در ا

 "زاده، مدیرعامل مهندسین مشاور رهیافتمهدی حسن" .دیکن جادیشهروندان ا یاو تجمع و اوقات خوش را بر دیکن

 در ایران هاراهتوسعه پیاده 

 

 

 

 

 در دنیا هاراههای پیادهبهترین نمونه 

 

 

 تیر )تهران( و ارم )قم(های سیراهپیاده

 

 

 

 


