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 چكيده 

ي سوختهاي فسيلي در جهان كنوني مي باشد سياست كاهش استفاده به دنبال آلودگي هوا، كه متاثر از مصرف باال
از وسايط نقليه شخصي مي تواند راهگشا باشد و اين امر با طراحي و تقويت فضاهاي پياده محور امكان پديز مي 

گذشته از قابليت پياده مداري بااليي با بررسي تاريخ شهرسازي ايران مي توان دريافت كه شهرها در . باشد
رخوردار بوده و پياده روي به عنوان اصلي ترين الگوي جابجايي مردم در داخل كانون هاي زيستي به دليل كم ب

اين امر پس از انقالب صنعتي و هزينه بودن يا در دسترس بودن آسان براي كليه اقشار جامعه به شمار مي رفت 
 را دچار مشكل  شهرهاان اين فضاهاي پياده محورسلطه اتومبيل ها بر شهر بسيار كمرنگ گرديد، تا بدان جا كه فقد

  .برنامه ريزان و طراحان شهري ناگريز به ارائه راهكارهايي در جهت احيا اين فضاها برآمدندنموده و 
بحث مديريت  در ها  ارائه راهكارهاي استفاده از فضاهاي پياده محور در راستاي كاهش آاليندههدف از اين تحقيق 

صيفي بوده و اطالعات مورد نياز آن با استفاده از يق اين مقاله مبتني بر روش تحليلي ـ توروش تحق. استشهره
 مديريت شهري با كهنتايج بدست آمده در اين مقاله نشان مي دهد . اي جمع آوري شده است روش كتابخانه

راي عابرين يالت الزم باحداث گذرهاي ويژه عابر پياده در صورت انجام مكان يابي صحيح و ايجاد تسه رويكرد به
ها، باال بردن   كاهش مصرف سوخت ، حذف آاليندهند به عنوان راه حلي جهت تشويق پياده روي،پياده مي توا
  .اجتماعي و افزايش رونق اقتصادي كاربرد داشته باشندايمني، رفاه 

     شهريمديريت شهري، زيست محيط، ، فضاي شهريپياده راهها،  كاهش آالينده : واژگان كليدي



 
 

 
 

  مقدمه - 1
پياده روي . حركت پياده طبيعي ترين، قديمي ترين و ضروري ترين شكل جابجايي انسان در محيط است  

. داراي اهميت اساسي در ادراك هويت فضايي، احساس تعلق به محيط و دريافت كيفيت هاي محيطي است
 يكي از نواقص عمده شهرسازي اما. شود چهره شهر بيشتر از طريق گام زدن در فضاي شهري احساس مي

معاصر جهان، سرسپردگي بيش از حد آن به نيازهاي حركت سواره و غفلت از حفظ و ساماندهي فضاهاي 
اين امر يكي از عوامل كاهش كيفيت محيط شهري و افول ارزشهاي اجتماعي، . پياده و حركت پياده است

 واكنش و چاره جويي در برابر اين وضع به عنوان .فرهنگي و بصري در فضاهاي شهري محسوب مي شود
در طول دو سه دهه گذشته ،گرايشها و ديدگاههاي جديدي در عرصه شهرسازي جهان مطرح شده است كه 

برنامه « حاصل اين جنبش، پيدايش و رواج رشته جديد. ياد مي شود " جنبش پياده گستري "از آن به عنوان 
زي و طراحي شهري به عنوان شاخه اي مستقل از برنامه رياست كه امروزه به » ريزي و طراحي پياده 

در روال رايج شهرسازي ايران نيز، نوعي غفلت و بي توجهي نسبت به موضوع حركت   .حساب مي آيد
هم در عرصه نظري و هم در عرصه عملي، به نحوي بارز مشاهده » پياده راهها «   پياده و فضاهاي پياده يا

داختن به اين موضوع مي تواند به شناخت عميق تر مسائل شهرنشيني و به همين دليل پر. مي شود
بدين منظور در مقاله  .شهرسازي كنوني و چاره جويي براي بهسازي كيفيت فضاهاي شهري ياري رساند

سپس به بررسي پياده راهها، . حاضر ابتدا تحوالت فكري مرتبط با پياده محوري در جهان مطرح شده است
انواع تسهيالت عابر پياده، چگونگي انتخاب مسير پياده راهها و اصول كلي در احداث پياده مزاياي آنها و 

در ادامه ضمن بيان اصول طراحي و بهسازي پياده راهها، به بررسي نمونه هاي . راهها پرداخته شده است
  .موفق پياده راهها پرداخته شده و در انتها نيز نتيجه گيري الزم ارائه شده است

  
  حوالت فكري مرتبط با پياده محوريت - 2

 بطور كلي در شهرسازي دوران باستان و قرون وسطي و حتي تا شروع انقالب صنعتي، انسان معيار   
طول، عرض و ارتفاع گشودگيها، تناسبات و فواصل در انطباق با اندازه هاي وي . هرچيزي محسوب مي شد

آنچه از مطالعه ساخت . ي براي طراحي شهرهاي ما بودانسان، مبنا و مرجعي طبيع. در نظر گرفته مي شد
شهرها بدست مي آيد، آن است كه همواره شرايط آسايش و راحتي انسان پياده در فضاهاي شهر مد نظر 

  .بوده است

 بـا  اروپا شهرهاي در 40 دهه اواخر از پياده طراحي و ريزي برنامه موضوع كه گفت توان مي خالصه بطور  
 ويـژه  فـضاهاي  و خيابانها گفت، توان مي بطوريكه گرفت بخود جدي شكل جنگ از بعد ينوسازيها شروع
خـصلت   جنگ، ويرانيهاي بازسازي در اگرچه .شدند ايجاد اروپا شهرهاي در بار نخستين براي پياده عابرين



 
 

 
 

ـ  هـاي  تجربـه  نخستين زمان، همان در ولي رفت ميان از شهري مراكز از برخي فرهنگي و تاريخي  شيآزماي
 ).15،1379مهديزاده،  (آمد ايجاد در ترافيك بي منطقه شهرهاي در» روتردام«و  هلند »استكهلم«وجود  به سوئد

 شـد  مطـرح  اروپـا  تمـام  در پيـاده  ناحيه ايجاد و ترافيك كردن محدود سياست 1975 تا 1950 دهه اواخر از
 موضـوع  شـرح  اروپـا،  شـهرهاي  كثرا در خرد تجاري و تاريخي نواحي به اتومبيل ورود ممنوعيت بطوريكه
 پياده خيابانهاي طرح و عمومي فضاهاي احياء و نقل و حمل بهبود مسكوني، هاي محله بهسازي و نوسازي

 ايجـاد  نيـز  1960 دهـه  از ).Andren, Mikael; op.cit( گرفـت  قـرار  شهري ريزي برنامه مسائل اولويت در

 بـه  امريكـا  شـهرهاي  در از كرد بطوريكه پيدا گسترش تحدهم اياالت مانند دنيا نقاط ساير به پياده فضاهاي

 توسعه جهت در گوناگون 150 تعداد ، 1970 تا 1960 سال »پياده خيابان«اقدامات  و مطالعات و آمد وجود

   ).221،1375گذرراه،  مشاور مهندسان(افتاد  راه به سواري دوچرخه و روي پياده فرهنگ گسترش و راهها پياده
 :عبارتند از New Urbanismكات مهم نظرياتبطور خالصه ن

  تشويق تمركز و فشردگي فعاليتهاي متنوع در مراكز شهري در مقابله با پديده پاشيدگي شهري -

 . امنيت، آسايش و توجه به تمام اقشار: ايجاد امكانات پياده روي در شهرها  -

 . ي عموميتوجه به جنبه هاي اجتماعي حاصل از حضور هرچه بيشتر مردم در فضاها -

 . توجه به ميراث تاريخي و فرهنگي و تالش در حفظ و نگهداري آنان -

 . تشويق به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي مناسب -

 ). 1383، 50مارك پري،(تالش در جهت ايجاد محيط امن، سالم، زيبا و مناسب با مقياس انساني -
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توجه به اين موضـوع    ودارد نترافيكي يا كالبدي جنبه صرفاً پياده طراحي و ريزي برنامه ه پر واضح است ك
 نميتـوان  همچنـين  .داشت خواهد پي در نيز فرهنگي و اجتماعي ي آثار وسيعضمن كاهش مشكالت ترافيك

 اما گيرد، ستد به را امور نشدني مهار و گسيخته لگام يا شود حذف مردم زندگي از اتومبيل كه داشت انتظار

 آن بـر  و بـست  همـت  كمـر  اتومبيـل  به نسبت مناسب رفتاري آن پي در و نگرش ايجاد جهت در توان مي

 وسايل رفتار و حركت كه دارد قرار جهت اين در پياده طراحي و ريزي برنامه جوهر  بنابراين،.ورزيد اهتمام

 هجوم برابر در رفته دست از آسايش و نيتام و گردد سازگار شهر اجتماعي زندگي و انسان نيازهاي با نقليه

 رام و آن سـازي  روان ترافيـك،  سـازي  آرام طريـق  از كـه  است اين هدف .بازگردد شهر به دوباره اتومبيل ،
 و فرهنگـي  اجتمـاعي،  كاركردهـاي  و شـود  اعـاده  پيـاده  انسان شده ضايع حقوق اي اندازه تا اتومبيل كردن

 طراحـي  و ريـزي  برنامـه  كـه  مي دهد نشان جهاني تجارب .گردد اءاحي دوباره شهري فضاهاي زيباشناختي
 رواني الگوهاي حتي و فرهنگي و اجتماعي شرايط كالبدي، عوامل بر عالوه كه بود خواهد موفق زماني پياده



 
 

 
 

 برنامـه  و ساماندهي خصوص اين  در).1382، 39فراهاني، (شود گرفته نظر در نيز شهرنشين مردم رفتاري و

بـه ارائـه    و شـده  بـدل  شهرسازي عرصه در جهاني جنبش يك به اخير، دهه دو در پياده ابرينع براي ريزي
 تـوان  مي خالصه طور به ).14،1379مهديزاده،( رده اي در اين زمينه انجاميده استگست و متنوع بسيار متون

 زيـر  انواژگـ  كليـد  در قالـب  پياده حركت ايمني خصوص در ريزي برنامه و پياده جنبش تجارب كه گفت

  : است گرفته صورت
  

Traffic Free Zones ترافيك بي مناطق ايجاد

Walking Streets پياده خيابانهاي ايجاد

Pedestrian Districts شهر مركز در پياده ناحيه ايجاد

Livable Streets مردمي و سرزنده خيابانهاي ايجاد

Shopping Mall پياده خريد مراكز ايجاد

People Places مردمي و عمومي مكانهاي و فضاها ايجاد

Traffic Calming مسكوني نواحي در ترافيك سازي آرام

Pedestrian Path & Cycle Track سواري دوچرخه و روي پياده مسيرهاي ايجاد

  
 اصطالح به يا پياده خيابانهاي باال، موارد ميان در

 جمله از )راهها پياده(عابري  عبور ويژه مناطق ايجاد
 طراحي مقوله در كه است جنبشهايي ترين نفوذ با

 در اساسي تغييرات بروز موجب و ايجاد خيابانها

 .است شده جهان شهرهاي از بسياري چهره و محيط

 و ابتدا در كه موضوع اين به توجه با جنبش اين
 شود، مي انجام نقليه وسيله با كه سفري هر انتهاي

 در ترافيك اختنس محدود دارد، وجود روي پياده
 كه است معتقد و كند مي توصيه را روي پياده براي زيبا و باشكوه مسيرهاي ايجاد و شهر اصلي خيابانهاي

 به رسيدن تا سپس كند، مي طي پياده شده پارك نقليه وسيله به رسيدن تا ابتدي حركت را مسافر يا راننده
مجددا  نهايي مقصد به رسيدن تا باالخره و نمايد مي پارك را نقليه وسيله مي كند، مجددا رانندگي مقصد
 ضروري هستند، لذا نيز پياده عابر زماني مقطع يك در نقليه وسايط رانندگان همه آنجائيكه از .مي رود پياده

مهندسان مشاور نوژان (شود  گرفته نظر در پياده عابرين براي نقل و حمل هاي شبكه مسير از بخشي كه است
  ).3،1381عمران

 google earth: منبع پياده  فضاي- 1شكل



 
 

 
 

  Pedestrian Friendlyمفهومي از  -1- 3
چنين .  از يك قانون ساده پيروي مي كنند اينكه اولويت با عابر پياده استPedestrian Friendlyخيابان هاي 

 اينكه عابر هاي پياده كالً از ترافيك شهري :خيابانهايي همه در يكسري ويژگيها مشترك اند، عبارتند از
 parking( پاركينگ هاي داخل خيابان،)sidewalks(تفاده از پياده روها دورند و اين جدا سازي با اس

onstreet(ايجاد فضاي سبز ،)landscaping.( 

عابر ها مي توانند براحتي و با امنيت كامل از خيابان عبور كنند، تقاطع ها طوري طراحي شده اند كه كمترين 
ح مشخص شده اند و همرديف پياده رو ها قرار محل هاي عبور كامالً واض. عرض عبوري را داشته باشند

خيابانها سر زنده هستند، مغازه ها در اين مسير در  .گرفته اند و عالئم محل هاي عبور هم هوشمند هستند
ادامه دارند، شامل تعداد زيادي ورودي هستند كه موجب ايجاد نمايي زيبا و پرشور  امتداد هم قرار گرفته و
 باعث شد ه اند كه محيطي سالم براي خريد و فروش ايجاد شود اركينگ هاي خيابانيپ. در بدنه ها مي شوند

نمي  و هيچ وقت جاي خود را به مسير هاي دوچرخه و ماشين
طراحي خوب سنگ فرش ها، مبلمان شهري، نورپردازي . دهند

 باعث شده خيابان يك فضاي دلنشين براي مردم باشد

Friendly Streets Pedestrian,p1).(  
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پياده راهها يا خيابانهاي پياده، خيابانهاي منفرد و مجزايي 
به . هستند كه آمد و شد خودرو از آنها حذف شده است

عبارت بهتر در اين خيابانها ترافيك غير موتوري اولويت مطلق 
خودروهاي آتش نشاني و (البته خودروهاي خاص . دارد

راري امكان دسترسي به آن را در مواقع اضط) اورژانس و پليس
دارند و وسايل نقليه خدماتي و حمل بار نيز طي ساعات 

  ).69،1383حسينيون،(دخاصي مجاز به تردد در آنها هستن
  
 راهها پياده ايجاد مزاياي - 2-1- 3

  ادراك فضايي و بصري  -2-1-1- 3

 pps.org  ، منبع پياده راهي در استكهلم-2شكل



 
 

 
 

 حركتـي،  الگوهـاي  در بـازنگري (  سـواره  به پياده حركت اولويت

 از اسـتفاده  عـدم  بـه  تـشويق  روي، پيـاده  و پيـاده  حركت به توجه

 نقـل  و حمـل  وسـايل  از اسـتفاده  بـه  تـشويق  و شخصي خودروي

  ).شهري محيط با بيشتر تماس عمومي،
 و خوانايي ذهني، تصور ايجاد بصري، سيماي بهبود( بصري ادراك
 .)شهري محيط ادراك

 بهبود پياده، سرعت با متناسب شهري محيط با ارتباط( زمان ادراك

  ).شهر مركزي نواحي به دسترسي

  اجتماعي روابط 2-1-2- 3
 با گفتگو و برخورد امكان( اجتماعي برخوردهاي افزايش و بهبود

 ).شهري با محيط وتماس ديگران

 ايجاد ( تجاري مبادالت و متنوع فعاليتهاي ايجاد

 تحرك، متنوع، ايجاد و متعدد هاي وكاربري فعاليتها

 ).جديد گذاريهاي سرمايه و جذب شهر مركز در تجاري مبادالت بهبود شهري، فضاي رد امنيت و سرزندگي
 و مالكيت حس مسئوليت، اجرا، و گيري تصميم در گروهها و افراد فعال حضور(مشاركت  حس ايجاد

  .)Brambilla. R & Longo،p2-6 ()محيط به بيشتر وابستگي

مجموع مثبت و سازنده است چرا كه تمامي سنين و اقشار بطور كلي تأثير اجتماعي ايجاد پياده راهها در 
اجتماعي را به صحنه شهر جذب مي كند و امكان فعاليتهاي متنوعي را در فضاهاي عمومي شهري به 

  . شهروندان مي دهد
  
  هپيادتسهيالت عابر انواع  - 2-2- 3

برين پياده مي باشد، ذيالً به گذرهاي عابر پياده يكي از روشهاي مهم در ايجاد محيط مناسب براي تردد عا
   :انواع مختلف گذر ها و مناطق مخصوص عابر پياده اشاره شده است

 گذرهاي موقت معموال، در موقعيت هاي خاصي مثل برگزاري كارناوالها ايجاد مي شود و :گذر موقت
  .تغييرات عمده فيزيكي در خيابانها بوجود نمي آيد

ث گذرهاي دائمي، به منظور مطالعه عكس العمل شهروندان و تعيين معموال قبل ا ز احدا: گذر آزمايشي
 . ميزان اصالحات الزم، بوجود مي آيد
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 عبارت است از خيابان هايي كه به تردد عابرين پياده اختصاص داده شده، و ليكن در :گذر مقطع يا پالزا
 .تقاطع ها وسايط نقليه موتوري مجاز به حركت مي باشند

بارت است از خياباني كه در مراكزخريد و اطراف ابنيه تاريخي واقع شده و كامالً به تردد  ع:گذر هاي ممتد
  .عابرين پياده اختصاص داده مي شود
 وجود :گذر هاي غير هم سطح عابر پياده

زير گذر و روگذر براي تردد عابرين پياده 
باعث مي شود كه عابرين بدون تداخل با 

در مراكز وسايط نقليه موتوري به سهولت 
  . خريد تردد نمايند

 در منطقه مركزي :گذر هاي چند طبقه 
تجاري هميشه فضاي كافي جهت تردد 

عابرين پياده و وسايط نقليه موتوري وجود 
در چنين شرايطي گذر هاي غير مسطح احداث مي . ندارد
  .)2رادپويا،(شوند

  
  ده راهچگونگي انتخاب مسير پيا -3-2-3

الزم است كه مسير انتخاب شده از مسير هاي موجود بافت 
تاريخي شهر باشد و با در نظر داشتن شرايط خاص هر بافت 

اين شرايط، ارزشهاي كالبدي و فرهنگي ـ . ساماندهي شود
رفتاري، اصل تداوم زندگي، تعريف حدود و قلمرو و احترام 

 .به حرايم و شرايط محيطي را شامل مي گردد

 مسيري باشد كه به طور تاريخي مكان وقايع و حوادث 

شهري بوده و هم اكنون نقش خود را از دست داده و 
احياي آن مي تواند در باز زنده سازي فضاهاي 
شهري پيراموني موثر افتد، يا اينكه در زندگي امروز 

ز حركت سواره و پياده را مسيري باشد كه بتواند تلفيقي ا. شهر نقش هويت بخش و تاثير گذار داشته باشد

» Copenhagen«   پياده راه اشتروگت كپنهاگ-4شكل   
google earth:منبع 



 
 

 
 

را فراهم ...) درشكه، دوچرخه،اتوبوس، (ميسر سازد و امكان حضور وسايل نقليه عمومي سازگار با بافت 
  . آورد
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 : اصول كلي براي ايجاد پياده راه به صورت زير تعريف مي شوند 

 . پياده براساس حداكثر ارتباط با بافت محلهتوجه كافي به مكانيابي يك محدوده  .1  

 .ايجاد تسهيالت الزم در اطراف پياده راه و در عين حال تامين نفوذپذيري مناسب. 2  

 .به حداكثر رساندن تنوع كاربريها در محدوده پياده و با رعايت اصل سازگاري. 3  

 . در تمامي جزيياتتوجه به مقياس انساني در كليه مراحل مكانيابي و طراحي و  .4  

حداكثر استفاده از گياهان، آب و عناصر و مصالح طبيعي  .5  
 .در بهسازي و مبلمان پيشنهادي

حفاظت از بناهاي باارزش تاريخي در پياده راه و يا  .6  
  .توسعه محدوده هاي پياده حول اين ابنيه

توجه به چشم اندازهاي طبيعي و مصنوعي و بويژه  .7  
  . پياده  ايي در محدودهدورمنظر انته

 
 پياده راههاطراحي و بهسازي  -3

طراحي و بهسازي پياده راهها نيازمند برنامه و طرح 
جامع است كه در آن لحاظ داشتن يكسري از اصول 

در ارتباط با موضوع به نكاتي كه مي  .مي تواند در پيشگيري بسياري از معضالت پياده راهها مفيد باشند
  :همترين زير اصل ها در جهت عملياتي نمودن اصول كلي مزبور كمك نمايد عبارتند از توانند بعنوان م

 .تجار و كسبه منطقه بايستي با اجراي چنين طرحي موافق باشند

شهرونداني كه به محل گذر  تامين پاركينگ هايي خارج از سطح سواره رو ضروري مي باشد، به طوري كه
 . متر از محل پاركينگ تا گذر عابر پياده طي كنند150ز عابر مي آيند، مجبور نباشند بيش ا

 .ايجاد تنوع در فعاليت هاي موحود جداره ها در جهت پوياي بيشتر فضا -

رم و گستردگي تاج، بافت و ارتفاع،  از نظر رنگ، ففصلپياده راه با توجه به تنوع بخشي به پوشش گياهي  -
 . عمودي مناسب مانند ديوارهااستفاده از گياهان پوششي رونده بر روي سطوح

 ,Munich « پياده راه آلمان ،مونيخ-6شكل 
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در نظر گرفتن نيمكت ، آبنما، ترياهايي در مسير -7شكل 
 www.pps.com :منبع  ،پياده

 ايجاد هماهنگي بين عرض پياده راه با نقش ترافيكي آن در مجموعه در ساعات اوج تردد، كنترل حجم تردد 
 .در جهت سهولت، ايمني و آسايش رهگذران بوسيله تركيب مناسب كاربريها

با يكديگر و با عرض و طول ايجاد تعادل بصري از نظر وزن بافت، فرم و نماي جداره هاي دوطرف خيابان 
 بوده باعث ايجاد تنگي و 1 به 2در معابري كه نسبت بين ارتفاع جداره ها به عرض معبر بيش از ( معبر

از عناصر شكننده مقياس نظير درختان تبريزي، اقاقيا چتري و نارون، و نيز تجهيزات . خفگي فضا مي گردد
 ). اي عريض استفاده شودو مبلمان مناسبي نظير سايبان، رواق ها تابلوه

   .هماهنگي در فرم مبلمان شهر  ايجاد تعادل بصري از طريق تركيب رنگي جداره ها و با پوشش سبز معبر و

 ). ترجيحاً استفاده از دزختان سايه انداز( در نظر گرفتن چتر مناسب سايه در طول مسير پياده راه 

در طول پياده راه به منظور ايجاد زمينه اي براي در فواصل مناسب ) فضاهاي مخروبه( ايجاد گشودگي 
ارتباطات اجتماعي، توقف و استراحت هاي كوتاه براي افراد كم توان مانند كودكان و سالمندان و تجهيز 

 .به نيمكت، ديواره اي كوتاه، پوشش گياهي مناسب) با توجه به مساحت( آنها

 .در مكانهايي كه شدت آلودگي صوت وجود دارداستفاده از پوشش گياهي براي كاهش شدت آلودگي صدا 

 .در نظر گرفتن تسهيالتي چون محل هاي شير هاي آتش نشاني، محل اتومبيل هاي اورژانس و غيره

تعيين ايستگاه هاي تاكسي و محل هاي توقف اتومبيل جهت سوار و پياده كردن مسافرين در نزديكي گذر 
 .پياده

جهت در نظر گرفتن سرپناه هايي مناسب 
 .محافظت عابرين در آب و هواي نامساعد

طراحي روشنايي مخصوص گذر عابر پياده براي 
امنيت بيشتر در طول مسيردر نظر گرفتن مبلمان 

 .شهري يكپارچه در طول مسير

  
  موفق نمونه هاي  - 4 

، گذرها و مناطق مخصوص 1966تا سال 
پياده فقط به چند شهر اروپائي محدود مي 

شت شماري گذر عابر پياده شد و تعداد انگ
هم .  گذر پياده در امريكا بوجود آمده است 100در شهرهاي امريكا وجود داشت، و ليكن هم اكنون بيش از 

 گذر عابر پياده در شهرهاي مختلف اروپا وجود دارد و همچنين تعدادي از اين گونه گذر ها در 130اكنون 
   :گذر هاي پياده اشاره شده است در زير به تعدادي از . آسيا هم اجرا شده است



 
 

 
 

  

  
 نتيجه گيري -5

  : |در پايان به توجه به مطالب پيشين موارد ذيل منتج مي گردد كه در جدول بدان اشاره گرديده است 

 محاسن معايب

 حمايت از تردد هاي سازگار نظير پياده و دوچرخه محدوديت سرعت

 تپايداري محيط زيس محدوديت مسافت در جابجايي

 كاهش آلودگي هوا محدوديت اندازه شهر

 كاهش تصادفات محدوديت جا بجايي براي افراد ناتوان و معلول

  بافت هاي قديمي كه براي تردد وسايل نقليه طراحي شده اند  و احياحفظ ندارد       

 تحرك در فعاليت و كارآيي اقتصادي ندارد

 روابط اجتماعي بهبود فعاليت و ندارد

 ...)استرحت،تفريح، ( بهبود گذراندن اوقات فراغت  ندارد

 www.pps.org :منبعنمونه هاي موفق-8شكل

 



 
 

 
 

  
عابر پياده در صورت انجام مكان يابي صحيح و ايجاد با توجه به موارد ذكر شده، احداث گذرهاي ويژه     

 تسهيالت الزم براي عابرين پياده مي تواند به عنوان راه حلي جهت تشويق پياده روي، باال بردن ايمني، رفاه
همچنين آلودگي هاي هوا، آلودگي بصري و صوتي . اجتماعي و افزايش رونق اقتصادي كاربرد داشته باشند

ايجاد چنين مكانهايي در صورت رعايت .  مي يابد كه جنبه تفرجگاه نيز خواهد داشتدر اين محيط كاهش
   .كليه موارد و ضوابط حتي به عنوان جاذبه گردشگري نيز مطرح مي باشد

 تقويت آموزش محيطي و فرهنگي ندارد

 كاهش هزينه ها ندارد

 شكل دادن به ساختار سكونتگاهها ندارد

 ارتباط با محيط از نظر بصري و افزايش حس تعلق به مكان و محيط ندارد
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