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  )سي اصفهاندر جنوب ايران و بافت تاريخي چهارباغ عبا
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 چكيده
ترين،  حركت پياده طبيعي. شده است ها پرداخته رو در اين پژوهش به بررسي ارائه راهكارهاي ايجاد ايمني در فضاهاي شهري به خصوص پياده

راي اهميت اساسي در ادراك هويت فضايي، احساس تعلق به محيط و روي دا جايي انسان است و پياده ترين شكل جابه ترين و ضروري قديمي
 جزئي از فضاهاي شهري هستند كه به دنبال تردد بيش از حد سواره و كاهش ايمني تردد ها  راهيادهپمسير پياده يا . هاي محيطي است دريافت كيفيت

اند يكي از  روي شهروندان به وجود آمده توان گفت به دنبال نياز به پياده اين مسيرها كه مي. اند يجادشدهاها دوباره  پياده در شهرها، پس از سال
ها، براي  ها تا كيفيت ها در شهرهاي امروز تقريباً همه چيز از كميت با افزايش اولويت دهي به اتومبيل.شوند عناصر اصلي فضاهاي شهري محسوب مي

روند پياده به عنوان عضو اصلي سازنده شهر و نيازهاي او به كلي به فراموشي سپرده شود و شه ها ساخته و طراحي مي سرعت اتومبيل و درك سواره
منظر شهري محيطي است محسوس و مؤثر بر . ، توجه به منظر شهري در مسيرهاي مخصوص پياده استشده فراموشاز جمله اين مسائل . شده است

اي، با در نظر گرفتن مسير   تحليلي و از طريق مقايسه- با روش توصيفي، مسير پيادهمطالعه حاضر بر آن است تا پس از تعريف. رفتار فرد و نتايج آن
در اين زمينه با سنجش .  راهكارهايي جهت افزايش ايمني مسيرهاي پياده عرضه گردد،پياده به عنوان فضاي شهري و با بر شمردن فاكتورهاي اصلي

 هايپر ماركت كيش در جنوب ايران و بافت تاريخي -كه عابرين پياده در مركز خريد زيتون فضاهايي موردي،ي  دو نمونهروهادر  ميزان ايمنيپياده
هاي نظري مورد تحليل   و بر اساس معيارهاي كالبدي منتخب از بررسيشده ها حضور داشتند، انتخاب چهارباغ عباسي اصفهان در آن

شده، اما بايد   مطالعه، تنها به عوامل كالبدي مؤثر بر ايمني مسير پياده پرداختهذكر است كه به دليل كمبود مجال تحقيق در اين قابل.اند قرارگرفته
 .توجه داشت كه ساير عوامل نيز به نوبه خود نقش مهمي در ايجاد مطلوبيت منظر دارند

 ، رفتار محيط، عابر پياده، ايمني عابر پيادهعمومي شهري :هاي كليدي واژه
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 مقدمه -1

ترين امكان براي  روي هنوز مهم حركت پياده و پياده
ها و احساس شور و تحرك  ها، فعاليت مشاهده مكان

به  نهفته در محيط هاي جاذبه و ها ارزشندگي و كشف ز
جين جيكوبز نيز  .)271، 1386پاكزاد(رود  شمار مي

روها را به عنوان فضاي عمومي و اصلي شهر و نيز  پياده
  .)1384 يكوبزج(شمرد   عضو آن بر ميترين حيات

زماني كه فضا براي آسايش و حضور ايمن و فعال 
باشد، اولين قشري كه از عابر پياده در شهر مناسب ن
هاي ويژه يعني  شوند گروه حضور در شهر محروم مي

. باشند  ميسالبزرگسالمندان، معلولين، كودكان و افراد 
 از كنندگان استفاده اين قشر درصد زيادي از كه يدرحال

دهند و عدم حضور اينان در  فضاي شهري را تشكيل مي
ي شهري از شهر به معناي افت كيفيت شهر و سلب معنا

  .باشد آن مي
آنچه در شهرهاي امروز، قابل توجه است اين 

زدايي و زدودن خاطرات  باشد كه تاريخ موضوع مي
جمعي براي افزايش مسيرهاي سواره و توجه مسئولين 

هاي  تنها براي رفع نيازهاي سواره موجب افول ارزش
 زماني كه مقياس شهر كهبصري شده است و نتيجه آن 

روها در فضاي  شود پياده  سواره ساخته ميتنها براي
هويتي  شهري احساس گم گشتگي، ناامني و بي

هاي   اصلي محيط كاربران).271، 1386پاكزاد (كند مي
تواند  مسير يك پياده راه مي. شهري، عابرين پياده هستند

نيازهاي گوناگون شهروندان را برآورده سازد و 
د، به شهروندان  هويت خاص خود را دارا باشحال يندرع

ستر زندگي احساس آرامش و امنيت ببخشد و در واقع ب
هاي آنان را برآورده سازد و  شهري افراد باشد، توقع

  . احساس تعلق به فضا را تقويت كند
بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در مسيرهاي 
پياده برخالف مسيرهاي سواره، حواس غير بصري نيز در 

وجود انواع صداها، . ل دارندادراك محيط نقش فعا

 و امكان چشيدن ها حجمبوها، امكان لمس سطوح و 
ها، موجب ادراكات چند  ها و نوشيدني طعم خوردني

متنوع در فضاهاي پياده حسي و تأثيرات رواني و عاطفي 
  .)1384دستجردي (شوند مي

گانه هستند و به طور كلي مسيرها، داراي طبيعتي دو
غلب از همين دوگانگي سرچشمه  نيز اها آنمشكالت 

 .؛ مسير به عنوان معبر و مسير به عنوان مقصدگيرد يم
شود اين دو ويژگي ماهيتاً در تضاد  چنان كه مشاهده مي

هايي از خيابان به  در كشورهاي اروپايي نمونه. هستند
 شهري، -عنوان مقصد يعني محل برخوردهاي اجتماعي

بايي و استفاده از وري از زي گذران اوقات فراغت، بهره
خدمات متنوع وجود دارد؛ در بسياري از موارد اين 

 و كاربرد عبور يافته اختصاصها به حركت پياده  خيابان
اما در كشور ما ؛  حذف شده استها آناتومبيل از 

اند نيز اكثراً به  هايي كه براي عبور پياده مجهز شده مسير
د عنوان مسيرهايي جهت خريد و عبوري سريع مور

راني و عدم توجه به شهروندان اي. گيرند استفاده قرار مي
هاي  در نظر گرفتن پيشينهتقليدي صرفاً كالبدي بدون 

تاريخي شهرهاي خودي سبب نامطلوبي مسيرهاي پياده 
  .)1388 رسولي، رحيم دخت خرم (در كشور ما هستند

هاي  شناخت هويت فضاكه به محيط و درك كيفيت
روي در  دارد، از طريق پيادهفضاي باز شهري تعلق 

روابط اجتماعي در فضاي باز .  استفهم قابلمحيط 
شهري يك زندگي اجتماعي را ايجاد كرده و اين امر 

و موجب چرخه و فرآيند فرهنگي  تقويت خواهد شد
اش  شهري خوب است كه فرآيند فرهنگي. شود مي

و  و به بقا و ثبات هر شخص كمك كند افزايش يابد
 پيشرفت و تداوم است ي دربردارندهاز رشد كه اي  زمينه

ها و حيات بشري كه متكي به  را با تجديد فعاليت
  .)1386 بحريني(كند باشد فراهم  فرهنگ آن مي

 فضا، مخصوصاً توسط عابرين يريكارگ بهبنابراين، 
و محيط تنها نقش عامل  پياده يك امر فرهنگي است
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. كند نميبازدارنده را دارد و رفتارها را مشخص 
 امكان هيچ تغييري در فرهنگ يا الگوهاي كه درحالي

توانيم از  رفتاري مشاهده نشده است، در نتيجه ما مي
و از اين   از طراحيبرداري بهرهدر هاي مناسبي  فعاليت
 ).1386بحريني ( در خيابان حمايت كنيمپس

، معمار دانماركي، مطالب جالبي در مورد 1جان گل
زندگي بين «كتاب رين پياده در الگوهاي زندگي عاب

هاي بيروني  او به سادگي، فعاليت .نوشته است »ها ساختمان
كه  در فضاهاي عمومي را بر سه طبقه تقسيم كرده است

هاي زيادي در محيط فيزيكي  هر مكان مستلزم تفاوت
هاي اختياري و  هاي ضروري، فعاليت فعاليت: باشد مي

  . هاي اجتماعي فعاليت
ها   ضروري شامل آن دسته از فعاليتهاي فعاليت

باشند كه كمتر اجباري هستند مانند سر كار رفتن، خريد  مي
كردن، منتظر اتوبوس ماندن، يا به سر بردن يك شخص در 

  شاملهاي ديگر، اين گروه در ميان فعاليت. ها مأموريت
زيرا  ؛باشند روي مي به پياده  ميزان وابستگيترين بيش

 به ها آنگروه ضروري هستند و وقوع ها در اين  فعاليت
 شده قرارگرفتهميزان اندكي تحت تأثير ساختار كالبدي 

  . است
 هايي است هاي اختياري آن دسته از فعاليت فعاليت

اين . اند شده برده كار بهكه به خاطر برطرف كردن اميال 
روي براي تنفس هواي  هايي مثل پياده طبقه شامل فعاليت

ط اطراف براي لذت بردن از تازه، گشتن در محي
  . زندگي، يا نشستن و حمام آفتاب گرفتن است

هايي است كه  هاي اجتماعي تمام فعاليت فعاليت
. باشد وابسته به حضور ديگران در فضاهاي عمومي مي

اين . شود ها هم مي هاي اجتماعي شامل بچه فعاليت
 توانند همچنين در يك فضاي يكسان باشند ها مي فعاليت

هاي اجتماعي به طور   اين است كه فعاليتي كننده يانب كه
هاي ضروري و اختياري  كه فعاليت  هنگاميغيرمستقيم

                                                            
1- Jan Gehl 

شرايط بهتري را در فضاهاي عمومي ايجاد كرده است 
 (Therakomen 2001). دشون حمايت مي

توان نتيجه گرفت كه در  از ميان مطالعات رفتاري، مي
هايي كه  ميت زيادي، براي ماشينفضاهاي باز شهري، اه

و الويت براي  اند بيشتر از عابرين پياده هستند قائل شده
ه بايد با و مسافران و در پايان عابرين پياد هاست ماشين

چيزي كه عابرين پياده را مجزا . نگراني به مقصد برسند
و اين كيفيت عابران پياده   استها آنكرده است، آرامش 
ها،  در طراحي ميدان. كند  امر آماده ميرا براي تجربه اين

هاي مختلفكه  و تخصيص فضاها به عملكرد فضاهاي باز
  .يك تنظيمات بايد به كار گرفته شود

در اين فاصله، از ميان مطالعات ضروري، ما 
و اين مستلزم  روي تشويق كنيم توانيم مردم را به پياده مي

ر و تأمين كردن ابزا فضاهايي كافي، ايمن، جذاب
توجه به اين نكته مهم ). 1386بحريني ( باشد ضروري مي

روي كنند،  خواهند فقط پياده است كه عابران پياده نمي
خواهند به مقصدي برسند يا كاري را انجام  آنان يا مي

اين آزادي كه يك فرد بتواند راه برود و بگردد، . دهند
راهنماي خوب و مفيدي براي دستيابي به كيفيتي متمدن 

  2.)49، 2008 تيبالدز(شهري است هاي  محيطدر 
 امر كهدر هيچ موردي، توجه جدي و مفيدي در اين 

نظر به اين .  موجود نبوده استگردد بازمي پيش قرن نيمبه 
 در كشورهايي مانند 1950روها در سال  كه اولين پياده

آلمان، هلند و دانمارك، در طول جنگ جهاني دوم 
 بعضي از شهرهاي اروپايي ، به1966و تا  ايجاد شدند

  .و تعداد كمي در آمريكا وجود داشته است شده محدود
هاي عابرين پياده كه منجر به صدمات  تصادف

شود، مشكالت جدي در   ميها آنو حتي مرگ  زيادي
هايي بايد  بنابراين در اين زمينه تالش؛ شهرها هستند
به اين دليل بايد پردازشگراني به خاطر . صرف شود

و حق انتخاب، به مردم،  يش ايمني وارد كار شوندافزا

                                                            
2- Saimon,Tibaldez 
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و   بايد آزادانه عبور كنندها آنداده شود و به اين داليل 
در خصوص بعضي اهداف مثل سرگرمي، تفريح، اوقات 

رفتن به محل كار راحتي خيال داشته و حتي  فراغت
 . (Zegir, Sandt, and Scully 2006)باشند

ن مقاله در نظرگرفته شده يكي از اهدافي كه در اي
خطر براي   راحت، ايمن و بيوآمد رفتاي از  است زمينه

هاي   با توجه به توصيهبنابراين؛ باشد يمعابرين پياده 
اي از  عنوان زمينه  بهروي يادهپ مربوط به اهميت ذكرشده

 ساختاري ...و  تعامالت اجتماعي، تجمع گروهي
رين پياده به منظور  عابيمنيد براي افزايش اـمن امـنظ

 براي حضور در فضاهاي شهري ايجاد ها آنبرانگيختن 
  ).1386بحريني  (.شود يم

متفاوت  روي بايد به اين نكته دقت كرد كه مفهوم پياده
. رو راهي است كه براي عبور مجاز است مسير پياده. است

كند  رو يك مكان در شهر را توصيف نمي در حقيقت پياده
روي استفاده  هاي پياده  فضاي بازي كه براي فعاليتو هر

در بسياري . رو را دربر داشته باشد تواند مفهوم پياده شود مي
روها  موارد، در شهرهاي شلوغ عابران پياده بيشتر از پياده

روها  ها به جاي پياده هستندو حتي بعضي اوقات خيابان
  . )1389پور سر تيپ  (شوند يماستفاده 

  
  شناسي روش -2

-  اين مقاله روش توصيفيدر شده  گرفتهروش به كار 
 اطالعات بر اساساين مقاله عالوه بر آن در. تحليلي است

 اي كتابخانهر زمينه موضوع تحقيق، از مطالعات شده ديافت
 با در نظر گرفتن يك مسير پياده به ، از طريق مقايسهو 

و عنوان فضاي شهري و با بر شمردن فاكتورهاي اصلي 
 ساختن مسيرهاي پياده عرضه ايمنراهكارهايي جهت 

 هايپر - پياده راه مركز خريد زيتوندر اين راستا گرديده و 
ماركت كيش در جنوب ايران و بافت تاريخي چهارباغ 

  . بررسي گرديده استيمني ااز لحاظ  اصفهان

  اهميت و ضرورت موضوع -2-1
يي مسير پياده ي نقليه، جدا هاي وسيله با پيدايش سيستم

روها  از سواره ضروري بوده است، زيرا استفاده از پياده
امروزه، اين . باشد تر مي تر وايمن براي عابرين آسان

مراحل در شهرها به دليل تجمع ماشين و اولويت 
ها نقش  و ماشين ، كاهش پيدا كرده استونقل حمل

ي اهميت  انتقال ساكنان دارند، در نتيجه اصلي در نقل و
ي نقليه از سطح كيفيت زندگي  سيستم وسيلهادن بهد

مسيرهاي . شهري به ميزان چشمگيري كاسته شده است
دليل دستيابي مردم به  ي مهم، به عنوان يك مسئله پياده به
اين موضوع عابر . روند هاي مختلف، به شمار مي مكان

روها را به عوامل مهم شهري تبديل كرده  پياده و پياده
براين، طراحي كالبدي مناسب براي حضور بنا ؛است

  .بيشتر مردم در فضاهاي شهر ضروري است
  
   اهداف-2-2
  عابرين پيادهايمني دركاهشتشخيص عوامل مؤثر .  
 عنوان   بهمسيرهاي پيادهايجاد ايمني ي راهكارهاي  ارائه

  . فضاهاي شهريترين اصلييكي از 
  
  اصلي تحقيقسؤال -2-3

 فضاهاي عمومي ايمني تأثيرگذار برعوامل كالبدي 
  باشند؟  چه فاكتورهايي ميروها يادهپشهري از جمله 

 كه عواملي مانند فاكتورهاي مؤثر در رسد ميبه نظر 
قوانين براي عابرين پياده، بهبود  طراحي منظر شهري و

و مديريت ارتباطات مسايل مهمي  ونقل حملهاي  سيستم
  .روند به شمار مي

  
  تحقيق پيشينه -4
   پياده راه چيست؟-3-1
كه آمد  يا مسير پياده، خياباني منفرد و مجزاست  راهيادهپ

مسيرهاي پياده يا . استو شد خودرو از آن حذف شده 
 معابري با باالترين حد نقش اجتماعي هستند ها  راهيادهپ
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 تسلط كامل با عابر پياده بوده و از وسايل ها آنكه در 
دهي به زندگي  موتوري تنها به منظور سرويسي  نقليه

). 271، 1386پاكزاد (شود جاري در معبر استفاده مي
هايي مانند خدمات و  هاي پياده شاخصه  خياباناًعموم

اي از  امكانات براي استراحت، تفريح و فراغت يا دامنه
سيماي زمين و . خوددارندهاي گوناگون را در  فعاليت
ها و آب نماها   با گياهان و گلهامعموالً آنسازي  محوطه

  . صورت گرفته است

  

  هارو پياده زندگي اجتماعي در ).1( كلش
  )1386 منتظرااحجه (

  
روشــنايي خيابــان بــا توجــه بــه مقيــاس انــساني و بــه  
ــه    ــي در نظــر گرفت ــي چــون ايمن ــأمين كيفيت خــصوص ت

نهايـت خيابـان ماننـد يـك فـضاي شـهري             و در    شود  يم
  .)1386 رالحجهمنتظ( كند يمعمل 

  روها يادهپ فوايد ايجاد -1- 3-1
 :فوايد مربوط به ترتيب زير هستند

  الويت پياده بودن به جاي استفاده از وسيله نقليه
مرور الگوهاي رانندگي، تشويق استفاده نكردن از (

 ونقل حملهاي ي شخصيو سيستم ي نقليه وسيله
 )و ارتباط بيشتر با شهر و محيط عمومي

  ژرف نماييبهبود  (يبصربرداشت ادراك و 
 )بصري، تجسمي و درك از فضاهاي باز شهري

  ارتباط با فضاهاي باز شهري، متناسب (زمان ادراك
 )روي و دسترسي به مراكز شهرها با سرعت پياده

  و عابر پيادهامنيت محيط، ايمني (ذهن آرامش 
 )افزايش ميزان آرامش مردم

  ستحكام اتوجه به محيط زندگي، جغرافيايي و
 از عناصر طبيعي، برداري بهرهها،  كاهش آلودگي(

و روشنايي مراكز و ايجاد رفاه  بهبود شرايط كالبدي
 )كالبدي و سالمتي كامل

 امكان گفتگو با  (ياجتماعيش روابط بهبود و افزا
 )ديگران و ارتباط با فضاهاي شهري

 يتجارهاي گوناگون و معامالت  ايجاد فعاليت 
 ايمنيلف، تقاضا، زندگي منظم، هاي مخت فعاليت(

 )هاي جديدگذاريدر فضاهاي شهر، جذب سرمايه

هاي تاريخي و سنتي در  تعيين هويت، ارزش(فرهنگ 
ها و عوامل ديگري كه مردم را  فضاي شهر، تشخيص مكان

   )كند يمبه همديگر و همچنين با فضاي شهري مرتبط 
  ). 1389پور سر تيپ (

 رين پيادهطراحي براي عاب -2- 3-1

يك طراحي خوب براي عابرين پياده با درك صحيح از 
توان  مي. آيد  ميدست به ها آنو نيازهاي  هاي رفتاري ويژگي
 عابرين را ايمنيهاي متعدد ميزان  ريزي و بررسي با برنامه

افزايش داده و راهكارهاي مختلفي را به دليل تشويق استفاده 
ي  ي مهم درباره ن نكتهاي.  به دست آوردها  راهيادهپاز 

تر براي  و وسايل ايمن رو چگونگي و ميزان برجستگي پياده
  .(Zegir, Sandt, and Scully 2006)   استها آن
  
مسيرهاي  راهكارهاي ايمني عابرين پياده در - 2- 3

  سواره
هاي فراوان در  هاي طراحي و سياست به كار گرفتن روش

 عامل بازدارنده در رابطه با يك عنوان زمان حاضر به
چندين عوامل براي . محيط ايمن در نظر گرفته شده است

. اند گرفته قرارثير أ تحت تونقل حملهاي ايمني و شبكه
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، طراحي و راهكارهاي مؤثر يزير برنامهترين موارد  مهم
  :در اين زمينه به ترتيب زير هستند

  
  بران پياده  عايمني راهكارهاي مؤثر براي ا).1( جدول

 در مسيرهاي سواره

  
  

 يمنيتا آنجا كه اين موضوع بخش مهمي از ا
ها و بررسي حوادث  ي طراحي خيابان  را به وسيلهرو پياده

اين موضوع نياز به . شود مربوط در اين رابطه شامل مي
 تمركز بيشتر در مورد جزئيات طراحي يك خيابان دارد

(Zegir, Sandt, and Scully 2006).  
 براي ايمني ها وجادهها  روها بايد مثل خيابان پياده

. ترافيك در تمام روزها، طراحي و به اجرا در آورده شود
بصري در شب، خطرهاي  به دليل محدوديت ديداري و

 رساني اطالعوقتي . كند ن پياده را تهديد ميمختلفي عابري
هاي   اندك باشد تصادفو توضيحات در اين مورد

بنابراين در مناطقي با مطالعات  ؛افتد  اتفاق ميغيرعادي
كامل راجع به توضيحات روشنايي، تصادفات كمتري 

تواند به عنوان دليلي  وجود داشته و فوايد متعاقب آن مي
  : در نظر گرفته شودرو پيادهجامع و خوب براي توضيح 

 آرامش عابران پياده  
 ز جنايات مختلفجلوگيري ا  

  ها مغازه و افزايش ونقل حملباال رفتن سطح عمومي 
  ها در دو طرف خيابان

 جزييات ظاهر و قيافه ،ي اشيا افزايش توانايي مشاهده 
  ءو اندازه اشيا

هاي وسيله نقليه  و سيستمعابرپيادههايي كه  در مكان
هر .  بايد نور كافي فراهم شود، هستندوآمد رفتدر حال 

مشاهده . ايد به خوبي از اين نور استفاده كننددو طرف ب
هر چند . روشنايي خيابان بايد به مردم آرامش دهد

روشنايي به تنهايي كافي نيست، اما احساس ايمني براي 
  .)1385گلكار (كند ميمردم فراهم 

   كنار خيابانروي پياده تصادف هنگام -1- 3-2
 از مسير روها براي تفكيك مسير پياده  طراحي پياده 

 سواره و جلوگيري از تصادفات عابرين پياده

 ها منجر به  روها بين دو سمت خيابان ايجاد پياده
 شود ها مي  در خيابانغيرضرورياجتناب از عبورهاي 

 و  ها در مسيرهاي سواره رو عدم مجاورت پياده
  از يكديگر ها آنتفكيك 

  غيرتجاري در مناطق رو پيادهعرض مناسب 

 ورودي كه هاي جادهظر گرفتن عرض يكسان در ن 
 روها  همراه با مسيرهاي عابر پياده است با پياده

  
  . وروديهاي خياباننكاتي مهم براي طراحي  .)2(جدول 
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  راهكارهاي كاهش تصادفات عابرين پياده -2- 3-2
 در زير به كاهش تصادف شده داده توضيح هاي روش

 كند مي كمك ها آنايمني عابرين پياده وافزايش 

(Zegir, Sandt, and Scully 2006).  
  يمني براي ارتقا اهايي حل راه ).3( جدول

  هايي با شعاع كمتر طراحي تقاطع

 هايي با شعاع كمترفوايد زيادي براي عابرين پياده دارد  تقاطع
ها  كندو نزديك تقاطعراكوتاه مي) گذر(و عبور و مرور 

كندو  هاي وسيله نقليه افزايش پيدا مي ده و سيستمديد عابرپيا
  .كند سرعت هنگام گردش به راست كاهش پيدا مي
  تفكيك مسيرهاي سواره و پياده

  در تقاطعي با عبور ومرور فراوان ما بايد بهترين راه حل را براي
ايمني عابرين پياده در نظر بگيريم و طوري طراحي كنيم كه 

ي غيرقابل قبولي  نداشته باشيم و فاصلهاحتياجي به تغيير جاده 
 .ها ايجاد نكنيم براي آن

  طراحي مناسب مسيرها باعث افزايش امنيت عابرين در عبور از
  .گردد ها مي تقاطع

  توسعه خيابان

 ي اين دو  دهد و به وسيله ها فاصله را كاهش مي گسترش خيابان
 . كند روش به عابرين پياده كمك مي

 ها دن از خيابانكاهش زمان عبور كر  
 افزايش ديد عابرين پياده  

  استفاده از توپوگرافي زمين

 ها مشكالتي را در هنگام  ها و طراحي ضعيف سراشيبي ايجاد مكان
  .شود كند و منجر به تصادفات زيادي مي عبور از خيابان ايجاد مي

 شود كه  براي مثال مكان نامناسب و مسير سراشيبي باعث مي
ها را  ز تقاطع در زمان معين عبور كنند يا آنمعلولين نتوانند ا

 .كند ايمي محدودشده هاي مجبور به عبور ازخط

 هاي مناسبي در خيابان داشته، شرايط بهتري  سراشيبي كه طراحي
  .كند را براي عابرين پياده كه ناتواني جسمي دارند، ايجاد مي

  رعايت حريم در طراحي فضاهاي عبور و مرور

 كنترل  هاي غيرقابل هاي دو طرفه، رعايت حريم در مكان در خيابان
  .دهد سطح تصادفات رابه ميزان دو درصد كاهش مي

  
  
  

  بران پياده عاوآمد رفتهاي مربوط به  تصادف - 3- 2- 3
 شود ميروها مربوط  روي در پياده ها به پياده بيشتر تصادف

 سوارشدن شامل عبور كردن از خيابان براي ها آنو بيشتر 
 بايد ها ايستگاهي  همه. اتوبوس يا پياده شدن از آن است

 باشند و شامل مقررات دسترس قابلبراي تمام عابرين پياده 
  . در زير باشندذكرشده

 عابرين پياده را مد نظر يمنيها بايد ا گاهتمام ايست 
ها   ايستگاهي درهمهبگيرندواين بدين معني نيست كه 

 وجود داشته ها آن بايد يك مسير خطي براي الزاماً
هايي كه عابر  ها بايد در مكان باشد، تمام ايستگاه

  .دن از آن عبور كند تعيين شويمنيپياده بتواند با ا
  هاي مدارس بايد يك  س و سرويونقل حملايستگاه

  .موقعيت ايمن براي ايستادن وانتظار فراهم كند
 بايد طوري ساخته شود كه امكان دسترسي رو پياده 

فراهم  براي عابرين پياده ونقل حملبه تمام امكانات 
براي امنيت و ايمني عابرين پياده، بهتر است . باشد

 .دنور كافي در مكان و نزديك ايستگاه فراهم شو

  پهلوگاهها را   بايد تمام ايستگاهونقل حملسازمان 
 مخروطيابي به آن را   و دستاتوبوس ويژة

  .(Zegir, Sandt, and Scully 2006)  خاكستران
  
  هاي موردي  نمونه-4

 متفاوت  از دو شهرراه پيادهدر اين پژوهش دو نمونه 
 هايپر -پياده راه مركز خريد زيتون.  استشده انتخاب

ماركت كيش در جنوب ايران و بافت تاريخي چهارباغ 
دليل .  بررسي گرديده استيمنيااز لحاظ  اصفهان

 داشتن تشابهات زياد از لحاظ راه پيادهانتخاب اين دو 
  . باشد  نوع بافت ميها و بصري، كاربري

  
 هايپر -مركز خريد زيتون:  مورد اول-4-1

 جنوب ايران  -ماركت كيش

   حدود اي منطقه فارس  خليجي كيش واقع در  جزيره
 كيلومترمربع 18 دارد و زمين اصلي آن كيلومترمربع 90
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مسير . باشد و قسمتي از استان ساحلي هرمزگان است مي
زديك مركز خريد زيتون  در بلوار فردوسي نشده بررسي

مراكز تجاري در خيابان است و هايپر ماركت و بيشتر 
هاي  هاي اقامتي، مكان باشد و شامل كاربري فردوسي مي

 است و فروشي خرده هاي مغازهها و  تفريحي، بانك، هتل
ها  و توريستكنندگان استفادهقابليت پاسخگويي به تمام 

 گردشگريهاي  به دليل وجود جاذبه. باشد ارا ميرا د
در جزيره كيش، )  و مرجانياي ماسهحل ادرياو سو(

بنابراين، به  ؛باشد يهاي اصلي ضروري م اتصال راه
هاي متنوع عبور كرده و  روي ايمن كه از راه پياده

 يمنياو براي  سرانجام به دريا ختم شده است نياز دارد
  . عابران پياده تجزيه و تحليل شده است

  

  
  

   هايپر ماركت-مركز تجاري كيش) اناروماپ). (2(شكل 
  )1393رندگان، نگا(منبع 

 
  رو امن  طراحانه پيادهيراهكارهاارائه  -1- 4-1
  براي رعايت حريم در طراحي فضاهاي عبور و مرور

 . ها  عابرين پياده در تقاطعيمنيكمك كردن به ا

 رو به منظور  ي پياده استفاده از وسايل مناسب در بدنه
 . ش تفكيك مسيرهاافزاي

 ها براي استفاده معلولين از مسير نياز به سراشيبي. 

  استفاده از خط كشي به منظور ايمني عابرين پياده
  . براي رفتن به طرف ديگر خيابان

 

 

  .خطوط خط كشي خيابان در بلوار فردوسي ).3( كلش
  )1393: نگارندگان: (منبع

 

 نار خيابان اختالف سطح با يك شيب ماليم در ك
 .روي براي پياده

  تغيير دادن سطوح به دليل هدايت عابرين پياده براي
 .عبور كردن از خيابان

  
  .خيابان در بلوار فردوسي كوبي وسط ميخ). 4( كلش

  )1393: نگارندگان: (منبع
 

 پوشش گياهي براي جدايي خطوطكارگيري به  

            پوشش گياهي براي سـبك كـردن ترافيـك، ايجـاد
مكث، فعاليت و محلي براي تعامـل و عبـور و مـرور             

 .است شده انتخاب

     ــي در ــان تزئين ــاهي و درخت ــش گي ــتفاده از پوش اس
ــاده     ــد در پي ــدن دي ــوالني ش ــدم ط ــورت ع و  رو ص

 .دار سايههمچنين عدم استفاده از عوامل 
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  .پوشش گياهي خيابان در بلوار فردوسي). 5( كلش

  )1393: نگارندگان: (منبع

 در باال منجر به تداوم ذكرشدهاستفاده از موارد 
توانيم به طراحي مناسبي از  و ما مي شود روي مي پياده
  .  دست يابيمرو پياده

  
بافت تاريخي چهارباغ عباسي :  مورد دوم-4-2

  اصفهان
 تاريخي ايران هاي خيابانخيابان چهارباغ اصفهان يكي از 

شده است و در قلب است كه در سطح جهاني شناخته 
اي از آثار تاريخي  بافت تاريخي شهر و در ميان مجموعه

در مورد اين خيابان جهانگردان و .  استقرارگرفتهشهر 
گردشگران در طول تاريخ مطالب زيادي نوشته و به 

هاي معروف  حتي بسياري از خيابان. اند حسن آن پرداخته
، ولي امروزه اند امروز جهان را الهام گرفته از آن دانسته

كفايتي   شكوه و عظمت گذشته را بر اثر بيچهارباغ، آن
از دست داده و همچنين  برخي از حاكمان قاجار و پهلوي

 شدن هويت خود را به خاطر شهرنشيني مدرن و صنعتي
 بوده در معرض اثرگذارشهر كه بر روي اين خيابان بسيار 

  . بيند خطر مي
  

  
  .ي صفويه در اواخر دورهي چهارباغ  منظره). 6( كلش

  )ي كرنليوس لوبرون سفرنامه: (منبع

 راهكارهاي مورد بررسي جهت دستيابي -1- 4-2
   امن راهيادهپبراي يك 

 شهري اصفهان با ارزش باهاي  تر به بافت با نگاهي دقيق
شويم   ارزشمند مواجه ميالعاده فوقيك بافت تاريخي 

را در طول يك اي از آثار تاريخي شهر  كه مجموعه
اين بافت قديمي اجزايي مانند پل . مسير نشانده است

ي چهارباغ، كاخ  تاريخي سي و سه پل، مدرسه
 را شامل ستون چهل، بازار هنر و كاخ بهشت هشت
ي مسيري به نام خيابان  اين آثار به وسيله. شود مي

هر به . اند  پيوند برقرار كردهباهمچهارباغ به طرز جالبي 
 ساله بعد از شكوه و عظمت دوران 400ادگار  اين يحال

هاي زيادي را به ديده است و  صفوي فراز و نشيب
  .امروزه احتياج به احترام و توجه فراواني دارد

ار مناسب براي رسيدن به يك  راهك5در زير به 
  : امن اشاره شده است راهيادهپ
 پياده به لحاظ رواني بيشتر به عابران: پيوستگي 

ي مبدأها را به  وسته تمايل دارند كه همههاي پي شبكه
  .ي مقصدها، بدون وقفه و بريدگي ارتباط دهد همه

 انسان به دليل ساختار كالبدي خاص بدن  :كوتاهي
اي را به  فاصلهباهرخود قادر نيست كه هر مسيري 

ي مقابل حركت  راحتي طي كند و اين درست در نقطه
 است ي ساختارش قادر اتومبيل است كه به واسطه

به هر حال . مسيرهاي طوالني را نيز به راحتي طي نمايد
اند و  العاده حساس ها فوق سبت به فاصلهعابرين پياده ن
مسيرهاي . كنند ترين مسير را انتخاب مي عموماً كوتاه

تر معموالً مورد استفاده قرار  بهتر ولي طوالني
البته اگر در يك مسير نسبتاً طوالني هم . گيرند نمي
روي وجود داشته باشد،  اي زيادي براي پيادهتقاض

 يادهپتواند مانعي براي ايجاد  طوالني بودن به تنهايي نمي
روي در يك   مردم به پيادهي عالقه باشد، زيرا ميزان راه

 يزير برنامههاي  مسير در تعيين تأثير اقدامات و سياست
  .)cowan 2005( ضروري است
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 خلوت، خود را كامالً روها در اوقات  پياده :امنيت
كنند و به مسيرهايي نياز دارند كه در  دفاع حس مي بي
 ينتر مهمبنابراين امنيت از ؛  احساس امنيت كنندها آن

 بايد  راهيادهپريزي براي يك  مسائلي است كه در برنامه
خصوص كه اين مسيرها داراي  در نظر گرفت، به

  .خصوصيات ويژه گردشگري نيز باشند
 ها جذاب باشد، تعداد بيشتري از  اگر مسير پياده :زيبايي

تري پياده   و سفرهاي طوالنيكنند يمآن استفاده 
  .گيرند صورت مي

 راه يادهپ يك: جلوگيري از فرسايش آثار تاريخي 
 شود كه جلوي يزير برنامهتواند طوري  تاريخي مي

ي مجاور خود را در  فرسايش آثار تاريخي محدوده
ي اتومبيل و  ايشي كه به وسيلهفرس.  بگيرددرازمدت
  . ايجاد شودتواند يمهاي ناشي از آن  آلودگي

 تداخل حركت سواره  :عدم تداخل سواره و پياده
و پياده، هم بر آرامش رواني و ايمني گردشگران اثر منفي 
دارد و هم بر سرعت حركت خودروها در شهر، به 

 .خصوص اگر مسير از هر دو جنبه پر تقاضا باشد

 
 گيري نتيجه -5

 ،غيرموتوري نقل و  حمل هاي گونه عنوان به روي پياده
 محيطي زيست و اقتصادي اجتماعي، متعدد مزاياي داراي
 به اخير ساليان در اي ويژه توجه اساس، اين بر باشد و مي

 بررسي پژوهش اين هدف رو، همين  از.است آن شده
 ونقل حمل با روي هپياد ميان ارتباط وچگونگي نقش

 و نشيني شهر شتابان رشد به توجه با كه باشد مي هريش
 در سزايي به اهميت از ،يافتگي توسعه به گذار مراحل

  .است برخوردار كشورمان
مطالعات ي   در زمينهي الزمدر اين مقاله، تمام راهكارها

 ارتباطات و ارزيابي هر كدام در هاي شبكه وونقل حمل
 عابرين يمنيدستيابي به افزايش ا به دليل رو پيادهرابطه با 

  . پياده انجام شده است
  طراحي مسيرهاي سواره در راستاي كاهش سرعت

  وسايل نقليه در مسيرهاي پياده

 ها كاهش مسيرهاي پياده براي عبور از خيابان 

  افزايش ديد مناسب عابرين پياده در مسيرهاي پياده
 و رانندگان در مسيرهاي سواره

و  ، مهندسانريزان برنامهان، طور كلي طراح به
 عابرانپياده يمنيمأموران بايد به نكات زير براي بهبود ا

دستيابي به . دريك محدوده مقياس بزرگ توجه كنند
يك يا دو مورد از اين عوامل، به تنهايي احتمال تصادف 

دهد اما ضريب ايمني را براي  عابران پياده را كاهش نمي
  . برد ال ميرانندگان و عابران پياده با

نكات اصلي و ابعاد مهم مربوط به طراحي ايمن 
  . معرفي شده است)4( در جدول رو پياده

  
  .رو راهكارهاي مناسب در مورد طراحي پياده). 4( جدول

  
  

   تشكر و قدرداني-6
ات استاد زحم و ها ييماراهن از شايسته تشكر و تقدير با

كه از سركار خانم دكتر ريحانه سجاد  فرزانه و فرهيخته
 هاي ييراهنماابتداي راه و در طي انجام اين تحقيق، با 

 نمودند و با درود فراوان به مقاله ياريخود مرا در اين 
 پاك پدرم كه عالمانه به من آموخت تا چگونه در روح

و سپاس  نمايمعرصه زندگي، ايستادگي را تجربه 
بيكران بر همدلي و همراهي و همگامي مادر دلسوز و 
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هاي زندگي همواره  ي ها و دشوار در سختيمهربانم كه 
فداكار و پشتيباني محكم و مطمئن برايم  و ياوري دلسوز

الهي در  كه نشانه لطف است و همسر عزيزم بوده
او كه اسوه صبر و تحمل بوده و  زندگي من است

 ي در سايه و ر را برايم تسهيل نمودمشكالت مسي
  .ام يدهگردهمياري و همدلي او به اين منظور نائل 
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Creation a Safe Public Space Based on Pedestrian Safety 
(Comparative Study: Pedestrian at Zeitoon Shopping Center 
Kish Hipper Market in South of Iran and Historical Fabric of 

Chaharbagh Abasi in Isfahan) 

 Firouze Ghorani1, Bahram Shahedi2, Seyedeh Marzieh Tabaeian3 

Abctract 
In this study provide solutions tocreatesafetyin urban spaceshas beenparticularlypavement.Pedestrian 
movement is a most natural, the primitive and essential from of human movement and Walking have a 
basic importance in perception of spatial identity, feeling of dependence to an environment and receiving 
an environmental quality. Pedestrian paths or pavement is a parts of urban spaces which have created 
after several years a gain through of traffic vehicle and decrease the safety of pedestrian traffic. This paths 
which have created through of necessity to citizens walking is one of the main elements of urban spaces.  
With the increasing prioritization to cars in nowadays cities are built and designed almost everything from 
quantity to quality, for car’s rate and perception of drivers and the needs of pedestrian citizenship is 
forgotten as a the main member of the city’s maker. Some of these issues have been forgotten, attention to 
the urban landscape on the pedestrian’ paths that are built for them only. Urban landscape is a visible 
environment and effective on one’s behavior and her/his results.  
This exist study after defining walking path throughcomparativecross-sectional method, intends 
towalking path as an urban space and by enumerating urban elements strategies forimprove the safety 
ofwalking pathoffered. In this context by safety measurement of pavementsintwocase, spaces have been 
selected which pedestrian have attended like olive shopping center Kish hipper market in south of Iran 
and historical from of Chaharbagh Abasi in Isfahan and it have analyzed base on physical standards of 
theoretical study. It is noted that due to lack of research Opportunity in this study only have considered 
the effective physical factors dealstheurban landscape walk ways but it should be noticed that also other 
factors have an important role in creating the favorable view. 

Keywords: Public urban space,environmental behavior, pedestrian,Pedestrian safety 
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