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مقدمه -1

اعث جايي انسان و كاال پديد آمد و ب تحوالت چشمگيري در جابه، با اختراع اتومبيل ودر اوايل قرن بيستم

هاي  در سيستماي تغييرات عمده، اتومبيل در جوامع صنعتيافزايش سرانه مالكيت.  زمانهاي سفر گرديدكاهش

اين امر . قليه احداث شدندهاي بسياري براي حركت وسايل نها و شاهراهبطوريكه خيابانبه وجود آورد،شهرسازي 

يه موتوري داده شود و عابرين پياده در درجه دوم  در طراحي شهرها، اولويت اول به وسايل نقلتا گرديد موجب

و ايجاد فضاهاي اختصاصي عابرين پياده با تغيير در رويكردهاي شهرسازي،،هاي اخيراما در دهه. اهميت قرار گيرد

. مورد توجه قرار گرفت اولويت دادن به حمل و نقل عمومينيز

: به صورت زير تعريف شده استعابرپياده، در قوانين راهنمايي و رانندگي كشورمان:عابرپياده

".نمايدشخصي كه بدون استفاده از هيچ نوع وسيله نقليه موتوري يا غيرموتوري حركت مي"

:رو عبارت است ازنامه راهنمايي و رانندگي ايران تعريف پيادهدر آيين

".ده اختصاص يافته استقسمتي از خيابان كه در امتداد آن واقع شده و براي عبور و مرور افراد پيا"

:شودميدر قوانين راهنمايي و رانندگي ايالت واشنگتن آمريكا، عابرپياده به صورت زير تعريف 

غير از ه ب( با استفاده از صندلي چرخدار يا وسيله نقليه  ياعابرپياده عبارت است از فردي كه به صورت پياده"

".نمايدردد كند، تكه بوسيله نيروي انساني حركت مي) دوچرخه

 وجود ندارد و تسهيالت عابرپياده تعريف دقيقي از ،هاي راهنمايي و رانندگينامهدر كتابهاي قوانين و آيين

 و شامل ذكر شده استروهاي صرف تر از پيادهتب گستردها به مر در كتب ترافيكي مختلفتسهيالت عابرپياده

:باشدموارد زير مي

روها پياده−

روول پيادهشيبراهه حاشيه جد−

باعث افزايش ايمني عابران پياده در مقابل وسايل نقليه كه  (سازي ترافيكوسايل كنترل و آرام−

.)شوندمي

 عابرپيادهزيرگذر و روگذر−
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شانه عريض راهها در مناطق روستايي−

تسهيالتي براي عابران پياده جهت ترغيب آنها به استفاده از مبلمان شهري كه باعث بوجود آوردن −

)مثل نيمكت( د نشو ميروهايادهپ

 ايجاد مانندشود هايي كه باعث تشويق سفرهاي پياده مي استراتژي وهاها، طراحيساير فناوري−

)، روشنايي، آثار هنري و غيرههفضاي سبز، سرپنا

Sidewa(رو به طور كلي پياده lk ( و معبر پياده)Walkway (يگر هاي عملكردي مشابه يكداز نقطه نظر ويژگي

هايي با يكديگر دارند كه در ادامه به آن هاي فني و نوع مصالح بكار رفته تفاوتباشند ولي از نظر طراحي، ويژگيمي

.شودپرداخته مي

 به موازات خيابانها احداث شده و روكش بتني هستند و به صورت مرتفع وروها معموالً داراي پياده: روپياده

 با توجه به بافت ،روعرض پياده. شوندهاي گياهان از خيابان جدا مي و بوتهتوسط جدول، جوي آب و يا درخت

 متر 5/1رو در مناطق مسكوني باشد ولي معموالً حداقل عرض پيادهشهري و نوع خيابان مجاور آن متغير مي

Collector( كننده و شرياني و پخشهاي جمعرو در خيابانعرض پياده. باشدمي and Arteial Streets( به ترتيب 

.است متر 4/2 و 8/1حداقل

 معبري است كه با توجه به حجم تردد زياد عابران پياده در مراكز تجاري شهرها تنها ،معبر پياده: معبر پياده

مانند،هايي به غير از بتندر ساخت معبر پياده معموالً از روكش. شودبه عبور عابران پياده اختصاص داده مي

 الزم ،انجام گيرددر صورتي كه به موازات اين معبر عبور وسايل نقليه نيز . شودرش استفاده ميآسفالت و سنگف

 متر طراحي شود و اين فاصله معموالً توسط 5/1،ده و گذرگاه وسايل نقليه پيامعبراست حداقل فاصله بين 

.گردددرختان و يا نهر آب ايجاد مي
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ادههاي مناسب براي عابرين پي اهميت طرح-2

هاي مناسب براي عابرين پياده نه تنها شامل احداث تسهيالت جديد بلكه شامل اصالح تسهيالت موجود طرح

تري براي آنان هاي عابرين پياده افزايش يافته و شرايط مناسب در صورتيكه دسترسيازير. گرددعابرين نيز مي

روي براي پيادهو مكانهاي در نظر گرفته شده موجودتسهيالتفراهم شود، طبعاً تعداد بيشتري از عابرين از 

. استفاده خواهند كرد

در .  به سهولت مورد استفاده قرار گيردتاعابرين پياده ايمن، جذاب و مناسب باشد الزم است تسهيالت

 آسانتر ، دوام آن بيشتر و حفظ و نگهداري آن نيز اصولي و صحيح باشد،صورتيكه طراحي تسهيالت عابرپياده

عابرين پياده هنگام استفاده ضعيف باشد،  تسهيالت عابرپياده  و ارائهبديهي است، در صورتيكه طراحي. د بودخواه

.  از اينگونه تسهيالت كاهش خواهد يافت آنان ميزان استفاده و لذانمايندمياز آن احساس ناامني و عدم آسايش 

ن  اين امر باعث هدر رفت وننماينده از آن استفاده شود عابران پيادباعث ميتسهيالت ناكارآمد، با طراحي ضعيف 

.شودسرمايه مي

ها و مشخصات محل،  ويژگي: عبارتند ازبايد مورد توجه قرار گيرد،در طراحي تسهيالت عابرپيادهعواملي كه 

يين  و همچنين تع موجود عابرين از تسهيالتي عابران پياده، ميزان استفاده منطقه، مبدا و مقصد سفرهامتراك

. ميزان افزايش استفاده از تسهيالت عابرپياده در صورت اصالح و بهبود اينگونه تسهيالت

پذيرد وعابرپياده صورت نميمسيرهاي عبور در مورد ضرورت احداث مطالعات ترافيكي دقيقي در اغلب موارد، 

لذا .شود نميانجام...)  و هاي اطرافحجم عابرپياده، كاربري(هاي ترافيكي و شهرسازي  بر اساس شاخصطراحي

راحي مناسب  ط.گيرند و مورد استقبال عابران پياده قرار نمينبودهرد مناسبي برخوردار  عملكاين مسيرها از

مانند (هاي ترافيكي و افزايش ايمني آنها با استفاده از تجهيزات مناسب كريدورهاي عابرپياده با استفاده از شاخص

توانناسب براي عابران پياده، ميهمچنين با ايجاد تسهيالت م.افزايش كارايي آنها گرددباعث تواند مي) كشينرده

. يكپارچه ايجاد نمود ايمن و سفرهاي عابران پياده را به صورت

:باشداصلي در طراحي مسيرهاي عابران پياده در معابر شهري شامل موارد زير ميهاي خط مشي

ابران پيادهايجاد مسيرهاي مناسب براي حركت ع-1
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توجه به نيازهاي عابرين پياده در كليه تسهيالت حمل و نقل-2

.گيردهاي حمل و نقل كه مورد استفاده عابرين قرار ميلويت دادن به طرحوا-3

ايجاد مسيرهاي پيوسته عابر پياده -4

افزايش ايمني و تردد عابرين پياده -5

.عابر پياده در آنها منظور شده باشدبري زمين و حمل و نقل كه تسهيالت رهاي كاحمايت از طرح-6

كم توانو مسيري مناسب براي معلولين و افراد فراهم آوردن دسترسي آسان -7

هاي اهايستگ(هاي حمل و نقلي مختلف ايجاد دسترسي مناسب بين كريدورهاي عابرپياده و سيستم-8

...)اتوبوس، تاكسي و 

هاي  زمينمانند حجم عابرپياده، كاربري(افيكي طراحي مسير عابرپياده، بر اساس پارامترهاي اصلي تر-9

...)اطراف و 
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براي عابرپيادهتأمين تسهيالت كارآمد-3

و در  آنها مناسب بوده  و نگهداري از بايد طراحي،باشندپياده داراي كارايي الزم ان براي اين كه تسهيالت عابر

: در تسهيالت عابرپياده رعايت شودوارد زير بايدبه طور كلي م. نتيجه باعث فراهم آوردن ايمني عابرين گردد

عرض مناسب كريدورهاي عابرپياده با توجه به تقاضاي استفاده از آنها-

روسازي مناسب كريدورهاي عابرپياده به منظور افزايش ايمني عابران-

رو هاي عريض عابرين پياده از سطح سوارهه و گذرگاروهاجداسازي كامل پياده-

روهاف موانع موجود در پيادهبرداشتن و حذ-

ها و زيرگذرها دقيق و مناسب يابي پل در صورتي كه مكان؛ها و زيرگذرهاي عابرپيادهيابي صحيح پلمكان-

 بايد اين تجهيزات در مكانهايي كه عابران به همين دليل،ماندمياستفاده بدون  چنين تسهيالتي ،نباشد

 ايمن عابران  امكان عبور يا مكانهايي كه وباال جذب سفر  باراكز ميا،پياده با مشكل ايمني مواجه هستند

.، نصب گردندپياده از عرض معبر وجود ندارد

هاي موجود و منطقه و كاربريطراحي گذرگاههاي عابرين پياده در مناطق تجاري با توجه به توسعه بافت -

. الزم است اجرا شودهاي بصري محيطزيبايي

هاي راهنمايي عابرين كه توسط فشار چراغ(پيادههاي راهنمايي براي عابرين ز چراغاستفاده صحيح و بجا ا-

 اين چراغها زماني كه ايمني عابران پياده با مشكل مواجه است و تردد نصب)شونداي فعال ميكمهددادن 

.باشدنمايد، در معابر شهري الزم ميعابران پياده در عبور وسايل نقليه اختالل ايجاد مي

 عابرين پياده از ترافيك وسايل نقليه مسير حركتي طوليجداسازي فيزيكي-

افراد معلول و سالمند در كريدورهاي عابرپياده عبورارائه تسهيالت خاص ويژه-

كشي و نصب تابلوهاي مناسب براي مشخص كردن مسيرها و گذرگاههاي عابرپياده خط-

.تواند عابرين را راهنمايي كندي راهنما و غيره كه ميهارساني، تابلوها، نقشههاي اطالعتأمين كيوسك-
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نيازهاي عابرين پياده-4

 كه نيازهاي عابرين پياده طيف مطلب را بايد در نظر گرفتاين هنگام طراحي تسهيالت عابرين پياده، 

ده كردن اي دارد و زماني تسهيالت مخصوص عابرين پياده موفق است كه قابليت انعطاف براي برآورگسترده

.نيازهاي كليه گروههاي عابرين را داشته باشد

برخي از افراد سالمند، كودكان و . دهندانجام مي اكثر سفرهاي خود را به صورت پياده ،برخي از شهروندان

 خريد اتومبيل را ندارند جزو اين گروه از شهروندان محسوب توانايينوجوانان، معلوالن جسمي و افرادي كه 

.شوندمي

مسيرهاي : توان به مواردي از جمله نياز به بسيار متفاوت است و ميهازهاي اصلي و اوليه عابرين پيادني

روي، وجود سرپناه و محل نشستن، محيط تميز و جذاب، هاي مناسب براي پياده، راحتي، محلروي ايمنپياده

و امكان برقرار ) رويهنگام پياده(ا هاي بصري براي تماش عمومي، مناظر و جذابيت نقلوحمل دسترسي به وسايل 

باشد، با توجه به شرايط و خصوصيات جسماني بسيار متنوع مي...  و هاي اجتماعي با ساير شهروندانن ارتباطدكر

روي بايد قابل استفاده به طور مثال مسيرهاي پيادهدر طراحي تسهيالت عابرين پياده بايد به اين نكته توجه نمود،

رو پله موجود است، در كنار آن رمپي با شيب مناسب براي عبور افراد كه در پياده در صورتي.اد باشدبراي كليه افر

رو  افراد نابينا نيز قابليت استفاده از پيادهكهرد يرو به صورتي انجام گسازي پيادهمعلول موجود باشد، همچنين كف

هاي ارتباطيستگاههاي حمل و نقل عمومي پلر اي در كنا).ژه در مناطق مركزي شهرهابه وي (را داشته باشند

 در خصوص .دسترسي يابند حمل و نقل عمومي رو به ايستگاههاي از پياده بتوانندموجود باشد تا عابران پياده

.گرددضوابط كلي احداث مسيرهاي عابرپياده در ادامه اين راهنما توضيحات الزم ارائه مي

 به عنوان يك روش حمل و نقلي مورد توجه قرار گرفته است و به منظور رويدر اغلب كشورهاي جهان، پياده

 در .شوندروي و استفاده از كريدورهاي عابرپياده تشويق ميكاهش مصرف انرژي، تراكم و آلودگي هوا، افراد به پياده

 كريدورهاي عابرپياده روي و پياده تسهيالت استقبال ازشودي كه در ادامه ذكر ميشهرهاي ايران متأسفانه به داليل

روي و يا اصالح در كريدورهاي با احداث مسيرهاي مناسب پياده مديران شهري  الزم استلذا،باشدكم مي

كه قابل استفاده براي كليه گروهها باشد، اقدام به تشويق مردم به استفاده از به طوري عابرپياده موجود، 
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 اهم داليل كمي استفاده از تسهيالت عابرپياده در ايران را .نمايدكريدورهاي عابرپياده در انجام سفرهاي روزانه 

:توان موارد ذيل برشمردمي

رو و مسيرهاي عابرين پياده، عدم وجود فقدان پياده از  است كه عبارت:كمبود تسهيالت عابرين پياده-الف

.عابرين براي انجام سفرهااي از تسهيالت عابرين پياده و يا عدم وجود تسهيالت مجزا شده سيستم پيوسته

.اندنشدههمچنين دليل ديگر اين است كه مسيرهاي عابرپياده براي كليه گروههاي استفاده كننده، تجهيز 

 به علت  و نيزباشندبه اين دليل كه مسيرهاي عابرين پياده از ايمني كافي برخوردار نمي:كمبود انگيزه-ب

تراكم زياد در آنها و يا عدم وجود روشنايي كافي در مسيرهاي عرض نامناسب كريدورهاي عابرپياده و وجود 

 انگيزه كافي براي استفاده از كريدورهاي عابرپياده را ندارند و مسيرهاي عابرپياده مورد كاربرانعابرپياده، 

.گيرداستقبال آنها قرار نمي

 تا مسيرهاي عابرپياده از ددگر مسيرهاي عابرپياده موجب ميتوجه مديران شهري به اين دو نكته در طراحي

 چه از يزه الزم براي استفاده كنندگان گروههاي مختلف برخوردار باشد و همچنين انگ استفادهسهيالت الزم برايت

.شودلحاظ ايمني و چه از لحاظ زيبايي فراهم 
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 ايجاد فضاهاي مناسب براي عابرين-5

 به . شده است به صورت خالصه ارائه)1(جدول  در روي،مسيرهاي مناسب پيادههاي مهم برخي از ويژگي

پياده مسيرهاي عابرهمچنين .  بايد داراي پيوستگي در طول مسير باشندهاي عابرپيادهكليه گذرگاهعنوان مثال 

به منظور افزايش ايمني عابران .آورندهاي حمل و نقل عمومي را فراهم بايد قابليت دسترسي به انواع سيستم

.جداسازي شودكريدورهاي عابرپياده از مسير وسايل نقليه الزم است،پياده
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هاي فضاي مناسب براي تردد عابران پيادهويژگي): 1(جدول 
هاي فضاهاي مناسب عابر پيادهويژگي

احداث تسهيالت عابرين پياده جهت برطرف كردن نيازها و احتياجات آنان در زمان حال و آيندهآينده نگري
ين برقراري ارتباط ب

هاي مختلفكاربري
مراكز هاي حمل و نقلي،  عابرين پياده به مراكز خريد، سيستمفراهم كردن امكانات دسترسي و تردد

جذب سفر از طريق كريدورهاي عابرپياده
مسيرهاي عابرپياده به منظور افزايش سفرها به صورت پيادهايجاد يك سيستم كامل و بهم پيوسته از پيوستگي سيستم

 كردن سفرها با ايجاد كوتاه
ي مناسب سدستر

رويبا كوتاهترين مسير پيادهفراهم كردن ارتباط بين مبدا و مقصد سفرها 

جداسازي مسير عابر پياده 
از جريان ترافيك

كنند و جداسازي روها و تسهيالت عابر پياده را قطع ميرو كه پيادهحذف و كاهش مسيرهاي سواره
رور سوارهيمسسير عابر پياده از مكامل 

 الگوهاي كاربري زمين با در 
نظر گرفتن راحتي عابرين

هاي كوچك در مراكز تجاري و مركز استفاده از الگوهاي كاربري زمين مثل كاربري شطرنجي يا بلوك
 به صورت پيادهشهر به منظور افزايش تردد عابرين

كارايي مطلوب تسهيالت 
عابرين

عابرين پيادهايجاد مشخصات زير در تسهيالت 
، سيستم زهكشي و روسازي عرض كافي، مسافت ديد مناسب، شيب صحيح، عدم وجود نقاط كور

....مناسب و 
مشخص كردن مسيرهاي 

عابر پياده
استفاده از تابلوها، عالئم خط كشي، بازتاب ايمني و مسيرنماي كافي در تسهيالت عابرين پياده

ايمني و قابليت رويت
طريق افزايش قابليت رويت عابرين توسط رانندگان، روشنايي كافي، افق ديد مناسب تأمين ايمني از 

 به منظور تردد عابرين از عرض  و استفاده از تجهيزات ايمني مناسب در مسير وسايل نقليهنيبراي عابر
معابر

هاي استفاده از روش
مديريتي براي استقبال از 

رويپياده

در برخي موارد عدم تأمين پاركينگ به . هاي حمل و نقلتمام روشها براي استفاده طراحي خيابان
.شوداندازه كافي باعث كاهش سفرهاي اتومبيل شخصي و در نتيجه افزايش سفرهاي پياده مي

آرام سازي ترافيك در 
منطقه

ها و غيره از ها، كاهش عرض تقاطعها احداث ميدانكاشت درختان براي كم عرض جلوه دادن خيابان
.شودها و در نتيجه ايجاد ايمني براي عابرين ميهايي است كه باعث كاهش سرعت اتومبيلمله روشج

هاي دسترسي به سيستم
حمل و نقل عمومي

هاي ها و پايانه احداث ايستگاهرويمسيرهاي پيادهاستقرار تسهيالت حمل و نقل عمومي در نزديكي 
مين تسهيالت عابر پياده براي دسترسي به آنها جهت حمل و نقل عمومي در نقاط پرتراكم شهر و تأ
توسط عابران پيادههاي حمل و نقل عمومي افزايش ميزان استفاده از سيستم

در مسيرهاي عابرپيادهاحداث فضاهاي داراي جذابيت و ايمني فضاهاي عمومي جذاب
 پياده استفاده از آثار فرهنگي، تاريخي و معماري در تسهيالت عابرينغرور ملي

منظر شهري
بخصوص در . شودايجاد فضاهاي داراي جذابيت بصري و مناظر زيبا باعث افزايش سفرهاي پياده مي

استفاده از مبلمان شهري از قبيل نيمكت، . صورتيكه در اين فضاها، تسهيالت عابر پياده نيز فراهم باشد
روياي پيادهافزايش استفاده از مسيرهشير آبخوري، آثار هنري و غيره جهت 

 به فضاهاي عابر پيادهايش زيباييروها جهت افزكاشت درخت و گل در حد فاصل بين خيابان و پيادهفضاي سبز مناسب

حفظ و نگهداري تسهيالت
گونه سازي تسهيالت عابرين جهت حفظ آنها و ترغيب عابرين به استفاده از اينمرمت و پاكيزه

تسهيالت
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.شهري بايد در طراحي مسيرهاي تردد عابران پياده به نكات زير توجه نمايندبه طور كلي مسئوالن

هاي با توجه به كاربريمسيرها الزم است عرض اين .داراي عرض كافي باشندبايد مسيرهاي عابرپياده -1

مناسبي  سرويس تا از سطح(طراحي شود  با توجه به حجم موجود عابرين پياده، هاي اطراف و نيززمين

5حداقل براي يك دوره  پيادهنبرآورده نمودن نيازهاي عابراريزي در خصوصو برنامه) رخوردار باشدب

. صورت پذيردساله

هاي هاي عابرپياده، پلكشيروها، خطمسيرهاي عابرپياده بايد طوري طراحي شود تا پيوستگي ميان پياده-2

تواند با نصب  اين مسأله مي.پياده به وجود آيدروگذر و زيرگذر و ساير تسهيالت فراهم شده براي عابران 

.تأمين گردد... هاي زهكشي و  بر روي كانال، مناسب در مسير عابران پياده ارتباطيهايپل، هنرد

 كوتاهترين مسير را براي عبور عابران االمكان بايد طوري طراحي شوند تايمسيرهاي عابران پياده حت-3

.پياده فراهم نمايند

جدا ... ابرپياده بايد به طور كامل از مسير وسايل نقليه به وسيله جدول، باغچه، جوي آب و مسيرهاي ع-4

.شود و مسير ايمن براي عبور عابران فراهم نمايد

مسيرهاي عابران پياده بايد طوري طراحي شوند كه قابليت استفاده براي گروههاي مختلف مردم -5

و در طراحي آنها وجود عرض كافي براي عبور عابران پياده، را داشته باشند ...) و ينسالمندان، معلول(

.لحاظ شود... شيب مناسب، روسازي و زهكشي مناسب و 

ها، تابلوها، عالئم بازتابنده و تجهيزات ايمني هم براي كشيتوسط خطالزم است مسيرهاي عابران پياده-6

.رانندگان و هم براي عابران پياده مشخص گردد

 همچنين .گرددبايد از ايمني كافي برخوردار بوده و روشنايي الزم براي آنها تأمين پياده مسيرهاي عابران -7

از عرض معبر، قابل توجهي عابران پياده حجم تردد باشد و رو زياد ميدر نقاطي از معبر كه عرض سواره

،...)كز تجاري و مدارس، دانشگاهها، مرا(باشد  و يا مراكز جذب سفر عمده در طرفين معبر موجود ميبوده

. به شكل مناسب و با ايمني كافي استفاده گردد،هاي روگذر و يا مسيرهاي زيرگذرالزم است از پل
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توان بعضي از معابر را تنها به عابران پياده در صورت انجام مطالعات كافي در محدوده مركزي شهرها، مي-8

بدين منظور الزم است از راهكارهاي . موداختصاص داد و از ورود وسايل نقليه به آن معابر جلوگيري ن

.روي استفاده نمودمديريتي براي توسعه پياده

براي عبور ايمن عابران پياده از عرض معابر شهري در صورتي كه سرعت وسايل نقليه و يا عرض معابر زياد -9

سازي ترافيك آرامهاي روش. سازي ترافيك براي وسايل نقليه استفاده شودباشد، الزم است از روشهاي آرام

 شده  و به استانهاي كشور ارسال توسط دفتر حمل و نقل وزارت كشور تهيه،ايطي دستورالعمل جداگانه

اي از معبر زياد بوده و با مشكل ايمني يا ن پياده در نقطهبدين منظور در صورتي كه حجم عابرا. است

ر عابران پياده استفاده هنمايي مخصوص عبوتوان از چراغهاي راتداخل با وسايل نقليه مواجه باشند، مي

.نمود

 ارتباط مناسبي بين كريدورهاي عابرپياده و ايستگاههاي حمل و نقل عمومي در سطح معابر الزم است -10

.ايجاد شود

 بدين . تبديل به فضاهاي جذابي براي عبور استفاده كنندگان گردد، بهتر است كريدورهاي عابرپياده-11

رهاي عابرپياده به مبلمان شهري و فضاي سبز مناسب مجهز گردند و همچنين در منظور الزم است كريدو

.پاكيزه سازي و حفظ و نگهداري آنها اقدامات مقتضي صورت پذيرد
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روضرورت احداث پياده-6

انجام شده، نشان مطالعات . گرددمسلماً وجود تسهيالت مناسب براي عابرين پياده افزايش سفرهاي پياده مي

 برايها و معابر مناسب تعداد عابرين پياده در مناطقي كه داراي تسهيالت مناسب و پيوسته، گذرگاهدهد كهمي

حتي در . اي داردبنابراين افزايش تسهيالت عابرين پياده در شبكه راهها اهميت ويژه. عابرين باشد، بيشتر است

ه وجود ود نداشته باشد، بايد به خاطر داشت كمواردي كه شرايط حاضر تقاضا براي تسهيالت عابرين پياده وج

.گردد سفرهاي عابرين ميچنين تسهيالتي باعث ايجاد تقاضا و انجام سفرهاي روزانه بصورت پياده

هاي پياده با معيارهاي ها، گذرگاهشود كه در طول و عرض تمام خيابانبا توجه به اين واقعيت پيشنهاد مي

توان احداث و توسعه معابر پياده استاندارد در شهرهاي كشور، ميبا مسلماً . ث شودمناسبي براي عبور عابرين احدا

روي را به خصوص در مراكز شهرها گسترش داد و از تراكم ترافيك در مناطق تجاري شهرها كاست نكته حائز پياده

.باشداهميت در مراكز شهرها ايجاد پيوستگي ميان گذرگاههاي عابرپياده مي

 در معابر شهري را به  براي عابران پيادههاي الزم براي احداث گذرگاههاي استانداردتوان اولويت ميبه طور كلي

:صورت زير برشمرد

 گذرگاههاي عابرپياده به وسيله تجهيزات ايمني، از ايمني كافي براي عبور عابرپياده برخوردار :ايمني-1

.باشند

 به حجم عبوري عابران، از سطح سرويس مناسبي در زمان  گذرگاههاي عابرپياده با توجه:جاييامكان جابه-2

.برخوردار باشند)  سال آتي5حداقل (حال و آينده 

مشخص شود و از كشي توسط عالئم و خطگذرگاههاي عابران پياده : معبرهاي مشخص شده براي عابر-3

.پيوستگي مناسبي برخوردار باشند

كافي برخوردار بوده و ترجيحاً به صورت مسيرهاي گذرگاههاي عابرپياده از روشنايي : قابليت رويت-4

.مستقيم طراحي شوند

مسيرهاي عابرپياده دسترسي مناسبي براي مراكز جذب سفر و ايستگاههاي حمل و نقل : دسترسي-5

.عمومي فراهم نمايند
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مسيرهاي عابرپياده فضاي مناسب و جذابي را براي عبور عابران پياده فراهم : فضاي مناسب و جذاب-6

.ايندنم

باشد روها و معبرهاي پياده به عهده مديران شهري مي نهايي در مورد احداث و توسعه پيادهگيرياگرچه تصميم

 قرار ، مورد استفادهتواند به عنوان راهنما در مورد توسعه تسهيالت عابرين پياده مي به شرح زيرهاييولي توصيه

.گيرند

. شهري در نظر گرفته شودهاي مديريتسياستعنوان بخشي از روها بايد به  پيادهسازي و ايمنتوسعه-

.روها نيز به عنوان بخشي از خيابان توسعه يابندبيني افزايش تردد عابرين پياده، بايد پيادهدر صورت پيش-

.مسيرهاي عابران پياده به عنوان بخشي از مديريت شهري الزم است مدنظر قرار گيردپيوستگي -

، بايد هستندمعابر عابرين پياده ناچار به عبور از عرض هايي از معابر شهري كهبه طور كلي در قسمت-

. براي عابرين پياده احداث شود)همسطح يا غيرهمسطح وابسته به شرايط ( مناسبگذرگاه

سازي ترافيك در معابر شهري الزم است تجهيزات آرام،در صورتيكه سرعت حركت وسايل نقليه باال باشد-

.من عابران پياده استفاده گرددبراي عبور اي

رو اقدام ياده حتي اگر حجم عابرين پياده بسيار كم باشد، بايد نسبت به احداث پمعابر، كليهبطور كلي در-

 كامالً از مسير عبور ترافيك مجزا توان توسط جوي، باغچه و نردهرا ميشده ساخته روهايپياده. گردد

.كرد



14

رومحل احداث پياده-7

رو در دو طرف خيابان باعث وجود پياده. شودرو در دو طرف خيابان احداث ثر موارد الزم است پيادهدر اك

توانند در جهتي حركت كنند كه رو به ترافيك عبوري زيرا عابرين پياده مي. شودافزايش ايمني عابرين پياده مي

رو در احداث پياده.يابدرو كاهش مي به پيادهباشند و عالوه بر اين عبور عابرين از عرض خيابان به منظور دسترسي

.تواند مورد استفاده قرار گيردهاي محلي مييك سمت خيابان براي خيابان

مهمترين عامل وجود فضاي . گذاردرو در دو طرف يا يك طرف خيابان تأثير ميعوامل متعددي بر احداث پياده

هاي محلي و خياباني كه بنا به داليلي در مناطق مسكونيدر موارد. باشدرو ميكافي جهت اختصاص به پياده

هاي موجود در خيابان از بايد وضعيت كاربريرو فقط در يك سمت خيابان وجود داشته باشد، امكان احداث پياده

بيشترين  داراي رو در قسمتي كهبررسي گردد و نهايتاً پيادهقبيل مدرسه و ايستگاههاي حمل و نقل عمومي 

. ، احداث شودباشدهاي داراي اهميت ميكاربري

رو در دو طرف خيابان احداث گردد و تنها در معابر شود در كليه معابر شهري پيادهبه طور كلي پيشنهاد مي

رو در دو خيابان وجود محلي مسكوني با حجم تردد بسيار كم وسايل نقليه در صورتي كه امكان احداث پياده

.طرف بالمانع استنداشته باشد، احداث در يك 
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روهاابعاد پيشنهادي براي پياده-8

در مناطقي كه حجم . كنندرو بايد متناسب با حجم عابريني باشد كه از آن استفاده ميبه طور كلي، عرض پياده

 متر و بيشتر 6/4روها  مثل مناطق تجاري مركزي، عرض مناسب براي پياده،باشدميعابرين پياده بسيار زياد 

روهاي عريض از نظر اقتصادي  وجود پياده،هايي كه حجم عابرين پياده كم است در عين حال در محل.دباشمي

.روها و معبرهاي پياده آورده شده استابعاد پيشنهادي براي پياده) 2( در جدول .مقرون به صرفه نيست

براي گذرگاههاي عابرپياده) حداقل(عرض پيشنهادي ): 2(جدول 
دسترسي تجاريمحلي مسكونيجمع كننده محليكنندهشرياني جمعشرياني فرعياصليشرياني نوع راه

 متر 18حدود  متر 2/15- 3/18 متر 18حدود  متر 18حدود  متر 25حدود  متر30حدودحريم راه
 متر 4/13 متر 5/8 خط عبوري2 خط عبوري2 خط عبوري4 خط عبوري4عرض راه 

و رعرض پيادهحداقل 
الزم

 متر8/1 متر5/1 متر8/1 متر8/1 متر4/2 متر4/2

مناطق رو عرض پياده
تجاري مركز شهر

 متر3- 6/4 متر3- 6/4
 و بستگي متغير است

هاي به تراكم كاربري
.تجاري دارد

دوطرفطرفيكدوطرفدوطرفدوطرفدوطرفرو حداقلمحل پياده
عرض فضاي سبز حائل 

رومناسب براي پياده
 متر5/1 تا2/1 متر5/1 تا2/1 متر5/1 تا2/1 متر5/1 تا2/1 متر5/1 تا2/1 متر5/1 تا2/1

هاي عابرپيادهشيب طولي و شيب عرضي در گذرگاه

 شيب بيش از اين مقدار،  در صورت. درصد باشند5روها بايد طوري طراحي شوند كه حداكثر داراي شيب پياده

 رمپي با شيب مناسب براي عبور افراد،ن از پلكان استفاده گردد و در كنار آه در كريدورهاي عابرپيادالزم است

. ايجاد شودتوان كم

اين شيب براي مسيرهاي دسترسي عابرين . شوند درصد ساخته مي2روها معموالً با شيب عرضي حداكثر پياده

ن و نزوالت جوي به طرف جوي شود كه آب بارا درصد باعث مي2شيب عرضي . باشدپياده نيز بسيار مناسب مي

.رو منتقل شوندفاضالب يا فضاي سبز موجود در كنار پياده
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سازي كف-9

باشد زيرا دوام بسيار ميروهاي مناطق شهري پوشش بسيار مناسبي استفاده از سيمان پرتلند براي سطح پياده

ها ده و به راحتي براي پوشش شيبشود و تعميرات آن آسان بورو ميخوبي دارد، باعث هموار شدن سطح پياده

.گيردمورد قرار مي

و در مقابل لغزندگي و ترك مقاوم بوده و حفظ بايد شوند روها بكار برده ميموادي كه براي پوشش سطح پياده

خاطر نشان كرد باشد ولي بايد ميروها مناسب نيز براي سطح پيادهپوشش آسفالت. نگهداري آن نيز آسان باشد

 سال 20 تا 15ت  سال و عمر آسفال40 عمر سيمان پرتلند .  به سيمان پرتلند داردت عمر كمتري نسبتكه آسفال

روهاي واقع روهاي با حجم كم عابرين پياده و يا براي پيادهبنابراين پوشش آسفالت براي پيادهشود، تخمين زده مي

و در عين حال گردد شش آسفالت ميريب پو گياهان باعث تخهايرشد ريشه. باشددر مناطق كم تراكم مناسب مي

در مواردي كه رشد ريشه گياهان و درختان موجود . پوشش آسفالت اصوالً به حفظ و نگهداري بيشتري نياز دارد

توان از طريق احداث ديواره، مانعي شود ميرو ميرو باعث تخريب پوشش آسفالت پيادههاي حاشيه پيادهدر باغچه

روهاي واقع در مركز شهر و برخي مناطق خاص معموالً به در پياده. درختان بوجود آورددر مقابل رشد ريشه 

هاي خاص مثل شود از پوششتر شدن مسيرهاي عابرين توصيه ميروها و مشخصمنظور افزايش جذابيت پياده

به نصب دارد بايد هايي كه نياز استفاده از آجر و ساير پوشش. سنگفرش، آجر، سيمان رنگي و غيره استفاده شود

.رو هموار و بدون هر گونه پستي و بلندي باشد بطوريكه كف پياده،دقت بسيار زيادي انجام گيرد
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روهرو از سطح سوارجداسازي پياده-10

شوند و فضاي ايجاد شده توسط باغچه روها بوسيله باغچه يا فضاي سبز از خيابان مجاور جدا ميپياده  معموالً 

 باعث جلوگيري از نفوذ آلودگي صوتي و پاشيده شدن آب ناشي از حركت ،رو افزايش ايمني پيادهعالوه بر

رو از خيابان بوسيله فضاي سبز براي هر نوع بافت شهري اعم از جداسازي پياده. شودرو ميها به پيادهاتومبيل

رو و خيابان باعث حائل بين پيادهوجود باغچه و فضاي سبز به عنوان . باشدتجاري، مسكوني و غيره مناسب مي

رو و خيابان پياده عرض مناسب حائل بين .گردد ميرواحساس امنيت بيشتر عابرين و جذب بيشتر آنها به پياده

در مناطقي كه به . توان در آن درخت نيز كاشتباشد و زماني كه عرض فضاي حائل مناسب باشد مي متر مي5/1

توان فضاي حائل را با عرض كمتر احداث  متر نباشد، مي5/1 فضاي سبز به عرض علت كمبود زمين، امكان ايجاد

. گردد وجود اين فضا باعث افزايش ايمني و راحتي استفاده كنندگان از كريدور عابرپياده مينمود، و به طور كلي

وجود رو ح سوارهرو و سطهايي كه به علت عدم وجود فضاي كافي، امكان احداث فضاي حائل بين پيادهدر محل

در . سازي ترافيك ايمني الزم را براي عابران پياده فراهم نمودو آرام) نرده(ندارد بايد با استفاده از تجهيزات ايمني 

.رو آورده شده استرو و سطح سوارهادامه مزايا و معايب استفاده از فضاي حائل حدفاصل پياده

رورو و سطح سوارهه مزاياي استفاده از فضاي حائل بين پياد-الف

جداسازي تردد عابرين پياده از ترافيك وسايل نقليه عبوري از سطح خيابان -

رو بطرف باغچههاي سطحي پيادهامكان هدايت آب باران و آب-

هاي راهنمايي، صندوق ايجاد فضاي مناسب براي نصب مبلمان شهري از قبيل پايه تابلوها، چراغ-

رو عاري از هر گونه مانعي گردد و ي و غيره به طوريكه فضاي پيادهپست، پاركومتر، شير آتش نشان

.رو به علت نصب مبلمان شهري كاهش پيدا ننمايدعرض موثر پياده

.گرددرو و جذب عابران پياده ميمحيط پيادهوجود فضاي سبز باعث زيبايي -

شود و بدين ترتيب در صورتيكه عرض باغچه به اندازه كافي باشد، امكان كاشت درخت فراهم مي-

تواند به عنوان سايبان و پناهگاه در فصل تابستان و زمستان مورد استفاده عابرين وجود درختان مي
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 متر 5/1رو براي كاشت درخت رو و سطح سوارهقرار گيرد حداقل عرض مناسب حائل بين پياده

.باشدمي

.باشدرو از سطح خيابان ميهاي براي جدا كردن پياددر صورت وجود فضاي كافي روش كم هزينه-

رورو و سطح سواره معايب استفاده از فضاي حائل بين پياده-ب

شود بايد بطور مرتب به آن رسيدگي كرد، تا با توجه به نوع درختان و گياهاني كه در باغچه كاشت مي-

.زيبايي خود را حفظ نمايد

 باعث اي اضافي درختان هرس نگردد،هشاخهبطور مرتب به فضاي سبز رسيدگي نشود و در صورتيكه -

.ايجاد مانع شده و مشكالت ايمني براي عابرين بوجود آورد

) هاي آسفالتيبه ويژه روسازي(رو د باعث تخريب روسازي سطح پيادهتوانهاي درختان ميرشد ريشه-

.گردد



19

 جدول عمودي و جوي آب-11

كه آب باران و آبهاي سطحي را به فاضالب هدايت رو عالوه بر ايندر حاشيه پيادهجدول و جوي آب واقع 

 وجود جدول و جوي آب به موازات معابر شهري و در .گرددرو ميرو از مسير سوارهكنند، باعث جداسازي پيادهمي

امتداد كريدورهاي عابرپياده ضروري است زيرا جدول و جوي آب به عنوان حائل بين عابرين پياده و تردد وسايل 

. كندمينقليه عمل 

خود را شود رانندگاني كه اتومبيل رو باعث ميجدول و جوي آب واقع در حاشيه پيادهعالوه بر موارد مذكور، 

و جوي آب بعنوان يك بدين ترتيب جدول . رو تجاوز نمايندنتوانند به حريم پيادهكنند در حاشيه خيابان پارك مي

 نصب جدول در معابر اصلي كه حجم عبوري وسايل نقليه در كنند ومانع فيزيكي در خيابان هاي شهري عمل مي

. آنها نسبتاً باالست، اولويت دارد
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روشنايي-12

 باعث و مسيرهاي ويژه دوچرخههاي مناسب روشنايي در كليه مسيرهاي عابرين پياده استفاده از سيستم

 سيستم جداگانه روشنايي ،طق شهريروهاي منامعموالً پياده. گردد و راحتي عابرين پياده ميافزايش ايمني

 نيزروها راها بايد طوري باشد كه روشنايي كافي براي پيادهرو خيابانندارد و سيستم روشنايي سطح سواره

ها بايد ايمني و نيازهاي عابرين پياده نيز در هاي روشنايي خيابانبنابراين هنگام طراحي سيستم. تأمين نمايند

.نظر گرفته شود

هاي موجود بايد نيازهاي هاي جديد يا تغيير و اصالح سيستمهاي روشنايي خياباني سيستمدر طراح

هايي كه دهد استفاده از تيرهاي كوتاه روشنايي و المپعابرين پياده نيز در نظر گرفته شود تجربه نشان مي

 موارد، استفاده از نور در بسياري از. شوند باعث جلب رضايت عابرين پياده مي،كنند مزاحم نمي نورايجاد

. ضرورت دارد، بعنوان مكمل سيستم روشنايي موجود،ها و گذرگاههاي عرضي عابرين پيادهاضافي در تقاطع

 لوكس 5 تا 2معموالً ميزان نور مناسب براي كليه مسيرهاي عابرين پياده با توجه به شرايط محيطي بين 

.باشدمي
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 تابلوها-13

زيرا اكثر تابلوهاي انتظامي و . شوده معموالً تابلوهاي بسيار كمي بكار برده ميدر تسهيالت عابرين پياد

 از  الزم استاخطاري به منظور هدايت وسايل نقليه استفاده شده و معموالً قبل از گذرگاههاي عرضي عابرپياده

ز تابلوهايي نيز كه شود همچنين ادهند، استفاده هشدار الزم براي عبور عابران پياده را ميتابلوهايي كه 

تابلوهاي . گردد استفاده مينمايند،مشخص ميبراي عابران پياده را ) گذرروزيرگذر و (مسيرهاي غيرهمسطح 

براي استفاده از عابرين شوند، ممكن است رساني به رانندگان نصب مينما كه به منظور اطالعاخباري و جهت

ها ها، موزهپاركها، كتابخانه( خاصي را كه مراكز عمده جذب سفر بنابراين بهتر است كه تابلوهاي. مناسب نباشد

در اين تابلوها بايد اطالعاتي . رساني براي عابرين پياده نصب نمودكنند به منظور اطالعرا مشخص مي) و غيره

روي كه هاي پيادهوجود نقشه. روي تا اين مراكز ارائه شوددر زمينه فاصله تا مركز جذب و متوسط زمان پياده

باشد، باعث راهنمايي عابرين پياده حاوي اطالعاتي در مورد خطوط و ايستگاههاي حمل و نقل عمومي نيز مي

در برخي از شهرها . شودميهاي شهري  حمل و نقل عمومي در محيطايستگاههايبراي پيدا كردن مسيرها و 

.شوندنصب ميروها عابرين پياده در پيادهرساني ها و تابلوهاي اطالعنقشه

حروف و نمادهايي كه در تابلوها به كار برده . فهم باشندحروف به كاربرده شده در تابلوها بايد خوانا و قابل 

معموالً حروف روشن بر روي . نه تضاد داشته باشند تا خواناتر شونديمپر رنگ بوده و با رنگ زشوند بايد مي

.شودزمينه تيره باعث وضوح ديد بهتري مي

ها و نمادهاي تابلوها بايد براي اكثر شهروندان و افراد خارجي نيز مفهوم باشد بهتر است براي تهنوش

.المللي استفاده شودرساني به عابرين پياده از نمادهاي بيناطالع
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روهاي مركز شهر پياده-14

ور ار زياد عبروهاي واقع در مناطق تجاري شهر بايد طوري طراحي شوند كه مناسب با حجم بسيپياده

روهاي مناسب واقع در مناطق مركزي تجاري شهر از سه بخش منطقه پياده. عابرين پياده در منطقه باشند

همجوار ساختمانها، مسير تردد عابرين و فضاي سبز يا باغچه تشكيل شده است كه در ادامه در خصوص هر 

 الزم است ،روهاي مراكز تجاري شهردر پياده. شوديك و عرض پيشنهادي آنها توضيحات الزم داده مي

 مناسب است در .هر براي عابران پياده فراهم آيدروهاي ساير قسمتهاي شتري نسبت به پيادهتسهيالت مناسب

دهند و باعث اختالل در حركت ميفروشها كه عرض پياده را كاهش ها با دستمراكز تجاري شهرها، شهرداري

مثالً به (و در صورت ضرورت مكانهايي را به صورت بازارچه د، برخورد شده شونكم حركت ميعابران پياده و ترا

.در اختيار آنها قرار دهد)صورت چهارشنبه بازار يا جمعه بازار

ها منطقه همجوار ساختمان-الف

 كه براي ورود و خروج از مراكز باشدرو در مراكز تجاري شهر ميه قسمتي از پياد،منطقه همجوار ساختمان

لب كه عابران پياده در هنگام خريد در مقابل شود و با توجه به اين مطرفته مياري و ساختمانها در نظر گتج

رو مورد شوند، قسمتي از عرض پيادهها متوقف ميروند و حتي براي تماشاي ويترينمغازه آهسته راه مي

اين عرض از دست لذا الزم است . گيردر نميقرا، رو را دارنداستفاده عابران پياده كه قصد عبور و تردد از پياده

.روهاي مركز شهر لحاظ گرددرفته در طراحي پياده

 متر در نظر گرفته 3 تا 6/0باشد، بين رو ميبدين منظور عرض مذكور كه عرضي از دست رفته در پياده

بور از مناطق مسكوني با توجه به اينكه عابران پياده در هنگام ع-تر باشد شود، هر چقدر منطقه مسكونيمي

و هر چه  نزديكتر باشد 6/0شود به  عرض از دست رفته پيشنهاد مي-گيرندنيز از ديوار ساختمانها فاصله مي

 متر نزديكتر بوده و اين عرض به 3تر باشد، عرض از دست رفته بايد به منطقه داراي كاربري تجاري متراكم

.باشد، الزم است افزوده گرددده ميرو كه مسير تردد عابرين پياعرض موثر پياده
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 مسير تردد عابرين-ب

رو است كه بايد عاري از هر گونه مانعي بوده و عابرين پياده بتوانند  بخشي از پياده،مسير تردد عابرين

،عرض مسير تردد عابرين پياده در مناطق تجاري شهر هر چقدر بيشتر باشد. آزادانه از آن عبور نمايند

نيز در مراكز روي  و پيادهتري براي تردد عابران پياده ايجاد شدهت، زيرا سطح سرويس مناسبتر اسمطلوب

،وسايل نقليه در مراكز تجاري شهر متراكم است با توجه به اينكه مسير حركت . گرددتجاري شهر تشويق مي

.روي ترويج يابدياده، پياده الزم است با راهكارهاي مديريتي از جمله گذرگاههاي عريض عابران پ اين مراكزدر

هاي مناطق مركزي تجاري شهر بايد با توجه به مطالب مذكور حداقل عرض مسير تردد عابرين در خيابان

در صورتيكه حجم تردد عابرين زياد باشد عرض مسير تردد آنان نيز بايد .  متر در نظر گرفته شود3 تا 8/1

ير تردد عابران پياده الزم است طوري طراحي شود كه افراد از همچنين در مراكز تجاري شهر مس. افزايش يابد

روهاي مراكز تجاري بدين منظور در پياده. رو بتوانند عبور نمايندكار افتاده نيز به راحتي و با ايمني از پياده

تصل شهر نبايد از پلكان استفاده شود و همچنين عرض پلها نيز كه گذرگاههاي عابران پياده را به يكديگر م

شود، براي عبور ويلچر بايد نمايد و يا از آنها براي دسترسي به ايستگاههاي حمل و نقل عمومي استفاده ميمي

. طراحي گرددمتر سانتي90حداقل 

 فضاي سبز يا باغچه-ج

كه كنندرو و مسير تردد عابرين عمل ميروها به عنوان حائلي بين سوارهفضاي سبز يا باغچه حاشيه پياده

وه بر ايجاد فضايي جذاب براي تردد عابرين پياده باعث جداسازي حركت آنها از مسير وسايل نقليه و عال

.شودافزايش ايمني مي

االمكان مبلمان شهري و وسايل و به منظور كاهش موانع موجود در مسير عابرين پياده بهتر است و حتي

نصب شوند بدين رو اني و غيره، در حريم فضاي سبز پياده نشتجهيزات خدماتي از قبيل تابلو، عاليم، شيرآتش

. گرددروها نيز ميشوند، باعث زيباتر شدن پيادهترتيب عالوه بر اينكه موانع از مسير تردد عابرين حذف مي

و  در فضاي سبز نصب نمود  از چند تابلوايتوان پراكنده و يا مجموعهتابلوها و عالئم هدايتي عابران پياده را مي

فضاي سبز عرض پيشنهادي . توان بر روي يك پايه چند تابلو هدايتي براي عابران پياده نصب كردهمچنين مي

گردد به طور كلي پيشنهاد مي. باشد متر مي3 تا 9/0رو روها در مراكز تجاري شهر با توجه به حريم پيادهپياده
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روها در ساير قسمتهاي شهر ض فضاي سبز پيادهروها بيشتر از عردر مراكز تجاري شهر عرض فضاي سبز پياده

.روي در مراكز تجاري و متراكم شهر گردددر نظر گرفته شود تا اين مسأله باعث تشويق پياده

،ها متري معابر منتهي به تقاطع75گردد در محدوده ز تجاري شهرها توصيه مياكهمچنين در مر

ها كه به منظور تردد آنها كشي شده ويژه در تقاطعهاي خطكشي صورت پذيرد، تا عابران پياده از مسيرنرده

.اند، عبور نمايندرسم شده
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 پيشنهادهاي الزم در خصوص طراحي مسيرهاي عبور عابران پياده-15

 در اين قسمت ضوابط كلي و پيشنهادهاي موثر در طراحي مسيرهاي عبور عابران پياده به صورت خالصه ارائه 

.ت مديران شهري در اجراي مسيرهاي عبور عابران پياده، ضوابط زير را رعايت نمايندگردد و الزم اسمي

 ضوابط كلي در خصوص طراحي مسيرهاي عابرپياده-الف

روي روي مناسبي طراحي شوند و گذرگاههاي پيادهدر مراكز تجاري شهرها، الزم است گذرگاههاي پياده-

به ... هاي عرضي عابرپياده، گذرگاههاي غيرهمسطح عابرپياده و راهها، گذرگاهتواند با تركيبي از پيادهمي

وجود آيند در نظر گرفتن اين مسأله كه هر گذرگاه الزم است تحت شرايط مناسب و مكان مشخصي 

.طراحي و نصب گردد، ضروري است

 تبديل روي، در مراكز تجاري شهرها به توسعه آتي گذرگاههاي عابرپياده ودر طراحي گذرگاههاي پياده-

.روي به طوري كه نقاط جاذب سفر اصلي را به يكديگر ارتباط دهند، توجه شودآنها به شبكه كامل پياده

هاي جديد درون شهري و قطب(ايجاد مسيرهاي مناسب براي عابران پياده در نواحي توسعه شهري -

هاي نمونه  پروژهبه عنوان پيشگامان تغيير الگوي مصرف و مطرح شدن به عنوان) هاي اقماريشهرك

.توجه گردد

طراحي مسيرهاي عبوري عابران پياده، متناسب با خطوط تمايل سفر و يا مسيرهاي با احجام تردد -

.باالي وسايل نقليه موتوري صورت پذيرد

هاي مهم، مناطق تفريحي، تالش در ايجاد مسيرهاي عابرپياده به منظور اتصال محل زندگي به جاذبه-

. ها و مراكز خريد در دستور كار قرار گيردنهايستگاهها و پايا
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سازي مسيرهاي عابرپياده ضوابط مربوط به روسازي و جدول-ب

سازي مسيرهاي عابرپياده بايد طوري باشد كه صاف و محكم و متفاوت از محل عبور وسايل نقليه كف-

.موتوري طراحي شوند

. و غيرلغزنده صورت پذيردرو الزم است با استفاده از مصالح سختسازي پيادهكف-

.رو بايد همسطح ساير قسمتها نصب گردندهاي به كار رفته در سطح پيادهدرپوش-

.باشدرو الزامي ميايجاد اختالف سطح، بين پياده رو و سطح سواره-

رو بايد با استفاده از جدول از سطح خيابان و يا باغچه كناري مجزا گردد در اين صورت طرف آزاد پياده-

.رو مشخص گردندسازي سطح پيادهرو و رنگ آن بايد نسبت به كفالح سازنده جدول كناري پيادهمص

باشد براي اختالف ارتفاع بيشتر الزم متر مجاز مي سانتي5/2روها اختالف ارتفاع تا ميزان در سطح پياده-

.است سطح شيبدار احداث گردد

الح سخت و غيرلغزنده پوشيده و در صورت وجود پلهاي رو بايد از مصرو و سوارهسطح پلهاي واصل پياده-

. فلزي شياردار الزم است فاصله شيارها پر شوند

 ضوابط مربوط به عرض مسيرهاي عبور عابرپياده-پ

ها و حجم عبوري عابران پياده طراحي شود و رشد عرض كريدورهاي عابرپياده بايد با توجه به كاربري-

در نظر گرفته شود تا سطح سرويس )  سال آينده5معموالً براي (ري آينده و توسعه آتي مراكز تجا

گذار هستند كه در روها عواملي تأثيردر تعيين عرض موثر پياده.  گرددمناسبي براي عابران پياده فراهم

.متن اين راهنما به طور كامل به آنها اشاره شده است و الزم است مورد توجه قرار گيرند

.گردد متر پيشنهاد مي2ز براي مسيرهاي عابرپياده در نقاط مختلف شهري حداقل عرض مورد نيا-

متر براي عبور يك صندلي  سانتي90روي نبايد از روي و تغيير مسير پيادهعرض كليه گذرگاههاي پياده-

. صندلي چرخدار از كنار هم كمتر باشد2متر براي عبور  سانتي150چرخدار و 

هاي چرخدار، فضاهايي زم است براي تغيير جهت و چرخش صندليروي الدر طول مسيرهاي پياده-

 متر تجاوز كند، بهتر است فضايي براي مانور دادن، 10رو از بدين منظور هر گاه طول پياده. تعبيه شود
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رو با مساحت اي مسطح از پياده متر در ناحيه10چرخش و تغيير جهت صندلي چرخدار در هر 

. ر نظر گرفته شودمتر مربع د سانتي150×150

.متر باشند سانتي90رو حداقل بايد داراي عرض رو و سوارههاي ارتباطي بين پيادهپل-

رو باشد و حداقل شوند، بايد برابر عرض پيادهرو نصب ميهاي ارتباطي كه در امتداد مسير پيادهعرض پل-

.متر طراحي گردد سانتي90رو بايد عرض پلهاي عمود بر مسير پياده

.متر باشد سانتي90هاي كناري آن بايد حداقل عرض رمپ جدول به استثناء بريدگي-

 ضوابط مربوط به شيب مسيرهاي عبور عابران پياده-ت

ها كاسته شود و شيب مناسب در مسيرهاي عبور عابران پياده الزم است از طول شيب در سربااليي-

.اشدب درصد مي7/1متوسط در مسيرهاي عبور عابران پياده 

رو با شيبي بيش از آن غيرمجاز باشد و طراحي پياده درصد مي5روها حداكثر شيب طولي در پياده-

.است

. درصد طراحي شود2رو نبايد بيش از حداكثر شيب عرضي پياده-

توان از رو وجود داشته باشد، ميرو و سوارهرو و يا محل ارتباط پيادههر گاه اختالف سطح در طول پياده-

در اين صورت الزم است اوالً رمپها داراي شيب ماليمي باشند و ثانياً ورودي . شيبدار استفاده نمودسطح 

.رمپ بايد به وسيله رنگ و يا به كمك عالمت مخصوص مشخص گردد

 درصد و رمپهايي كه داراي بريدگي در دو طرف هستند 15حداكثر شيب رمپ جداول بايد كمتر از -

. درصد باشد10ا بايد هحداكثر شيب اين بريدگي

باشد، بايد در )  درصد5(رو داراي شيب باشد و مقدار اين شيب نيز كمتر از شيب مجاز هر گاه پياده-

براي شيبهاي بيش . اي مسطح براي استراحت و توقف افراد كم توان ايجاد نمود متري ناحيه15فواصل 

مجبور به اجراي چنين شيبي باشيم، اين فاصله را  در صورتي كه ) درصد5بيشتر از (از مقدار مجاز 

 متري 10ها را بايد در فواصل  درصد، اين محل8توان به نسبت كاهش داد تا جايي كه براي شيب مي

. اختيار نمود
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سازي مسيرهاي عبور عابران پياده در معابر شهري ضوابط مربوط به ايمن-ث

.كامل از مسير وسايل نقليه تندرو مجزا شودروي الزم است به طور مسيرهاي طولي پياده−

....) پياده و ها، گذرگاههاي عرضي عابرراهروها، پيادهپياده( ايمني كليه مسيرهاي حركت عابران پياده −

.الزم است با استفاده از تجهيزات ايمني مناسب تأمين گردد

ياپياده، سرعتگير ي عابرانكننده و محلي به منظور افزايش ايمنالزم است در معابر جمع و پخش−

آميزي مناسب در  عالئم هشداردهنده و رنگكشي برجسته در سطح روسازي معابر به همراه نصبخط

استفاده از . پياده به منظور كاهش سرعت وسايل نقليه صورت پذيردهاي عرضي عابركشيمحل خط

. واند اجرا گرددتتجهيزات مذكور در معابر شرياني با انجام مطالعات ترافيكي مي

ن پياده و گاه براي عابرياحداث رفوژ مياني با عرض مناسب در خيابانهاي عريض به منظور ايجاد توقف−

تولند باعث افزايش روي و مدت زمان الزم براي عبور عابر از عرض خيابان، ميكم كردن طول پياده

وص مطالعات ترافيكي و هندسي الزم است در اين خص. ( پياده در معابر شهري شودايمني عابران

.) صورت پذيرد

هاي تجاري و نقاط داراي جاذبه هايي كه به علت قرارگيري كاربريآرامسازي جريان ترافيك در مكان−

نمايد و افراد بنا بر ماهيت كاربري مناطق مذكور، تمايل گردشگري، افراد زيادي را به خود جذب مي

در جنين مكانهايي، الزم است شرايطي فراهم . ركت نماينددارند به صورت پياده در آن محدوده ح

1.گردد تا تداخل عابران پياده با وسايل نقليه كمتر شود و عابران پياده با ايمني كامل تردد نمايند

. پياده تأمين گردد روشنايي مناسب و كافي الزم است در گذرگاههاي عبوري عابران−

ابلوهاي راهنما در مسيرهاي عبوري عابران پيادهضوابط مربوط به نصب مبلمان شهري و ت-ج

راحتي تردد در كريدورهاي عابران پياده با نصب مبلمان شهري و تابلوهاي راهنما مورد احتياج عابران −

. پياده الزم است تأمين گردد

1 ��"���� 	
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.رو واقع شوندگلدانها، سطلهاي زباله، لوازم تزئيني و كليه مبلمان شهري نبايد در مسير پياده−

كه لبه خارجي آنها در ارتفاع بين ..... رو مانند تلفن و يشامدگي اشياء نصب شده بر روي ديواره پيادهپ−

. سانتيمتر بيشتر باشد10 سانتيمتر از كف تمام شده قرار داشته باشند، نبايد از 200 تا 70

210 كمتر از تابلوهاي تبليغاتي و ساير موانع نصب شده در مسير عابران پياده نبايد در ارتفاع−

.سانتيمتر ازسطح زمين واقع شوند

پياده از عالئم راهنمايي مناسب به طوري كه مقاصد و مراكز جذب در طول مسيرهاي عبوري عابران−

. پياده به راحتي قابل شناسايي باشد، الزم است بكار رودسفر توسط عابران

مچنين در نواحي پر تردد عابران پياده به  در تقاطعهايي كه بدون چراغ راهنمايي كنترل مي شوند و ه-ج

.اجرا شود) zebra (راهراهخصوص در معابر جمع و پخش كننده و محلي الزم است خط كشي هاي 

مطابق با دستورالعمل ( در تقاطعهاي داراي چراغ راهنمايي زماندار الزم است خط كشي مخصوص عابر پياده -ح

.، ترسيم گردد)ت كشور تهيه شده استخط كشي ها كه توسط دفتر حمل و نقل وزار

 نصب گذرگاه غير هم سطح عابر پياده در معابري كه متوسط سرعت وسايل نقليه عبوري از آنها باال بوده و -خ

يا عرض سواره رو زياد مي باشد و يا به دليل حجم باالي وسايل نقليه سر فاصله زماني ايمن براي تردد عابران 

. نمي آيد پيشنهاد مي گرددپياده از عرض معبر بوجود

 در معابر عريض يا معابري كه سرعت وسايل نقليه در آنها زياد مي باشد، در صورتي كه امكان نصب گذرگاه -د

.هاي عرضي پيشنهاد مي شود

پياده روها، پياده راهها، گذرگاههاي عرضي عابر ( ارتباط مناسب و پيوستگي در مسيرهاي عبور عابران پياده -ذ

.الزم است ايجاد شود) و گذرگاهاي غير همسطح عابران پيادهپياده 

.  مختلف حداقل گرددمقاصد طراحي مسيرهاي عابر پياده بايد طوري باشد كه واسط بين زوج مبادي و -ر

 را به هم متصل مي سازد بايد اصد و مققعي مسير به طول خط مستقيم كه مباديبراي اين منظور نسبت طول وا(

)حداقل شود

در طراحي تقاطعهاي شهري . ( تقاطعهاي شهري بايد طوري طراحي شوند، تا ايمني عابران پياده تامين گردد-ز

)مساله عبور عابران پياده بايد به عنوان يك عامل اصلي در نظر گرفته شود
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. احداث پل هاي ارتباطي بين پياده رو و سواره رو در امتداد خط كشي عابر پياده الزامي مي باشد-س

 ايجاد خط كشي عابران پياده در محل تردد معلوالن و مكانهاي خاص الزامي است اين مكانها بايد با -ش

.عالمت عبور افراد معلول مشخص گردد

 بازشدگي جزيره و جدول وسط خيابان در محل خط كشي عابران پياده بايد براي عبور صندلي چرخدار -ص

) متر در نظر گرفته مي شود سانتي90حداقل عرض بازشدگي . (طراحي گردد

 مسيرهاي عبور عابران پياده الزم است ارتباط مناسبي با ايستگاههاي وسايل نقليه عمومي در طول مسير -ض

.داشته باشند

، فضاهايي براي پارك وسايل نقليه به )به ويژه پياده راهها(در كنار مسيرهاي پياده روي شود پيشنهاد مي-ط

.پياده روي لحاظ گرددمنظور تشويق افراد به 

زيبايي محيط . ( به منظور ترغيب پياده روي الزم است زيبايي مسير كريدورهاي عابر پياده مدنظر قرار گيرد-ظ

.)اطراف، تغيير محيط اطراف، امنيت محيط و منظرهايي كه در ديد مسير قرار دارد

اده راه دريافت مركزي پر تراكم به منظور كوتاه هاي باريك و تبديل آنها به پي استفاده ازمعابر فرعي و خيابان-ع

تر نمودن مسير حركت عابران پياده پيشنهاد مي گردد 

 در جهت مطلوب ساختن پياده روي و مشكل نمودن حركت وسايل نقليه سواري در مراكز شودپيشنهاد مي-غ

. صورت پذيرداقدام مناسبتجاري شهرها با ايجاد تسهيالت و مسيرهاي ويژه براي پياده روي 

. نظافت و پاكيزگي مرتب مسيرهاي عبوري عابران پياده الزم است در اولويت قرار گيرد-ل
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)راهپياده(براي عبور عابرين پياده  مناطق اختصاصي -16

 استفاده دهي بهدر برخي مناطق جذب سفر براي استفاده اختصاصي عابرين پياده و يا اولويت,هاراهپياده

با گردد و روي مي باعث ترغيب پياده،وجود مناطق اختصاصي براي عابرين پياده. شوندياده طراحي ميعابرين پ

راهها، الزم است نيازهاي عابران پياده در هنگام طراحي چنين فضاهايي در توجه به تردد زياد عابران پياده در پياده

. نظر گرفته شود

باشد كه عموماً در نواحي كه دامنه آن از هاي ترافيك مي محدوديتهاي اعمال يكي از روش،راههاايجاد پياده

محدوديت عبور و مرور براي وسايل نقليه ، آيد و در آنيك خيابان تا چند بلوك در نوسان است به اجرا در مي

شود  تسهيالت خاص و جاذب سفر براي عابرين پياده در نظر گرفته مي،راههاپياده. شودشخصي در نظر گرفته مي

راهها عمومي در پيادهتنها براي وسايل حمل و نقل و در برخي از موارد در كنار عبور عابران پياده امكان تردد 

نكته مهمي كه در ايجاد .  اولويت اول تردد با عابرين پياده است،ها يا مناطقي در چنين خيابان.باشدفراهم مي

.راهها و ايستگاههاي حمل و نقل عمومي ايجاد شودين پيادهباشد ارتباطي است كه بايد براهها مهم ميپياده

. باشدشود در شهرهاي بزرگ جهان متداول ميراه يا خياباني كه به عابرين پياده اختصاص داده ميساخت پياده

راه در مناطق تجاري مركزي توجه به اين حقيقت اولويت قرار گيرد ايجاد مناطق مخصوص هدف از ايجاد پياده

بطور كلي . دهدين پياده در مراكز تجاري باعث رونق اقتصادي شده و آلودگي هوا در اين مناطق را كاهش ميعابر

گرفته و از طريق اعمال  توسط وسايل نقليه موتوري مورد استفاده قرار ميراه عبارت است از خياباني كه قبالًپياده

 محيط مناسبي جهت تردد عابرين پياده بوجود آمده هاي شديد عبور و مرور براي وسايل نقليه موتوريمحدوديت

 روشهاي مديريت ترافيك به منظور راه در مراكز تجاري شهرها يكي ازاده پي به طور كلي در نظر گرفتن.است

 كشور مراكز تجاري  بزرگباشد و با توجه به اينكه در اغلب شهرهايكاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي مي

راهها همراه با تسهيالت د و توقف وسايل نقليه همراه است انجام مطالعاتي در خصوص ايجاد پيادهآنها با مشكل ترد

.ر واقع شودمؤثهوا تواند در كاهش مشكالت ترافيكي و آلودگي مناسب مي

ردد عابران پياده همراه با راه به منظور تهم اكنون در مراكز تجاري بسياري از شهرهاي دنيا استفاده از پياده

شود در مراكز تجاري شهرها ايجاد سهولت براي تردد تسهيالت كافي براي آنها احداث شده است و توصيه مي

1  Pedestration Malls
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عابران پياده در اولويت ساماندهي قرار گيرد  و فضاي كافي و ايمن در مراكز تجاري شهرها براي عبور عابران پياده 

.ايجاد شود

هاراهياده داليل احداث پ-17

گونه سفرها بايد گيرد بنابراين براي اينانجام ميپياده معموالً در منطقه مركزي تجاري تعداد زيادي سفرهاي 

بدين ترتيب . محيط ايمن بوجود آورد تا شهروندان بتوانند در فضايي مناسب با سهولت و آرامش خاص تردد نمايند

 دسترسي و حيات اقتصادي در مناطق مركزي تجاري مورد توجه قرار ها به منظور افزايش ايمني،راهاحداث پياده

گيرد و در كنار اين مسائل به عنوان يك راهكار مديريت ترافيك به منظور كاهش استفاده از وسايل نقليه مي

 منطقه تجار و كسبه نظر ، از اين راهكار شايد در ابتدا. شودم زياد مورد استفاده قرار ميشخصي در مناطق با تراك

هايي كه در كشورهاي مختلف دنيا از احداث اين به عنوان عاملي جهت كاهش درآمد آنها باشد ولي طي بررسي

.شودمسيرهاي ويژه تردد عابران پياده شده است موجب افزايش رونق و حيات اقتصادي در منطقه مورد اجرا مي

:شودهرها عنوان مي مراكز تجاري شراهها دردر ادامه داليل مختلف احداث پياده

هاي جديدگذاريجذب شهروندان به منطقه مركزي تجاري و در نتيجه افزايش فروش و تشويق سرمايه-

كاهش آلودگي هوا در مناطق تجاري شهرها-

ايجاد محيط ايمن براي تردد عابران پياده بدون تداخل با حركت وسايل نقليه موتوري-

مركزي تجاري شهرافزايش حيات و رونق اقتصادي در مناطق -

راه و در نتيجه افزايش حجم جابجايي مسافراناختصاص خط ويژه اتوبوس در پياده-

رويكاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي و توسعه استفاده از وسايل نقليه عمومي و پياده-
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راهها انواع پياده-18

مناطق . باشد تردد عابرين پياده ميهاي مهم در ايجاد محيط مناسب برايراهها يكي از روشاحداث پياده

هايي همچون كنترل عبور و مرور وسايل توان با روشراهها را ميمخصوص تردد عابرپياده و انواع مختلف پياده

راههاي مقطع هاي غيرهمسطح براي تردد عابران پياده و پيادهراهها، ايجاد تقاطعنقليه شخصي، تعريض پياده

.شودراهها اشاره مي در ادامه به انواع مختلف پياده.رد استفاده قرار دادتكميل نمود و مو) پالزا(

راه موقت پياده-الف

ايجاد ... ها و پيماييخاص مانند اعياد، نماز جمعه، تاسوعا و عاشورا، راههاي موقت معموالً در مراسم راهپياده

آورند و براي مدت زمان محدودي به تردد جود نميها به وشوند و به طور كلي تغييرات عمده فيزيكي در خيابانمي

.كنندبران پياده اختصاص پيدا ميعا

راه آزمايشي پياده-ب

العمل شهروندان و تعيين ميزان اصالحات راههاي دائمي به منظور مطالعه عكسمعموالً قبل از احداث پياده

راههاي آزمايشي بايد ر حال قبل از ايجاد پيادهآيد در ه ميدالزم و آشنايي استفاده كنندگان به تغييرات بوجو

هاي الزم جهت كاهش تراكم ترافيك، مشكالت مربوط به پاركينگ و تخليه بار و بارگيري مراكز تجاري ريزيبرنامه

راهها مطالعات ترافيكي كاملي الزم است تا مسيرهاي جايگزين براي به طور كلي قبل از اجراي پياده. انجام گيرد

رساني كاملي در خصوص مسيرهاي عبور وسايل نقليه و عابران پياده در سطح نقليه شناسايي شوند و اطالعوسايل 

.منطقه صورت پذيرد

هاي دائميراه پياده-پ

شود و فضاي پاركينگ مناسب تأمين شده و ها داده ميهايي تغييرات فيزيكي در خياباندر اجراي چنين طرح

آيد تا ارتباط مناسبي بين ايستگاههاي حمل و نقل و نقل عمومي بوجود ميهاي حمل اصالحات در سيستم

.ايجاد گرددراه عمومي و پياده
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 اجراي اصالحات در معابر شهري-ت

به طوري كه از مقادير حداقل عنوان (روها از طريق اجراي اصالحات فيزيكي در طرح معابر مانند تعريض پياده

ت تردد عابرين پياده بوجود تري جهتوان فضاي مناسبمي) العمل بيشتر باشندشده در قسمتهاي قبل اين دستور

در چنين شرايطي . توانند از كنار عابران پياده عبور نمايندصورت وسايل نقليه به صورت محدود ميدر اين. آورد

،رو و سطح سوارهباشدرو از عرض معبر كه به وسايل نقليه اختصاص داده شده است بيشتر ميمعموالً عرض پياده

در چنين شرايطي الزم است ايمني . گيرندب براي تخليه و بارگيري مراكز تجاري مورد استفاده قرار مياغل

.مسيرهاي عبوري عابران پياده در اولويت قرار گيرد

 ايجاد مسيرهاي ويژه وسايل نقليه عمومي-ث

 مابقي فضاي خيابان به عابرين هري و اختصاصيه عمومي در معابر شاز طريق ايجاد مسيرهاي ويژه وسايل نقل

. گيردپياده، جابجايي عابران با سهولت بيشتري انجام مي

. آيدهايي از مبلمان شهري جهت رفاه عابرين پياده و زيبايي محيط استفاده به عمل ميدر اجراي چنين طرح

 مسير وسايل نقليه  و توسط تجهيزات ايمني، گيردهمچنين در اين معابر ايمني عبور عابران پياده بايد مدنظر قرار

.عبوري از عابران پياده جدا گردد

راه مقطع يا پالزا پياده-ج

طراحي آن به شكلي است كه اين . ندوشهايي كه به تردد عابرين پياده اختصاص داده ميعبارت است از خيابان

باشد ولي وسايل نقليه موتوري اجازه ا آزاد ميمعبر با معابري متقاطع است كه تردد وسايل نقليه موتوري در آنه

راه اختصاص داده شده است را ندارند، در چنين شرايطي الزم است در گردش و ورود به معبري كه به پياده

ها با استفاده از تجهيزات ايمني ترافيك، ايمني عابران پياده تأمين شده و امكان برخورد وسايل نقليه و تقاطع

.داقل گرددعابران پياده ح

راه ممتد پياده-چ

كه در مراكز خريد و اطراف ابنيه تاريخي واقع شده است و كامالً به تردد عابرين پياده عبارت است از خياباني 

در . باشد مجاز به حركت در آن نمي)انسهاي اورژبجز اتومبيل(شود و هيچ گونه وسيله نقليه اختصاص داده مي
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شود و عابرين در امنيت كامل در ان شهري مناسب براي عابرين پياده در نظر گرفته ميراهها مبلماين گونه پياده

.نماينديك محيط دلپذير تردد مي

هاي غيرهمسطح ويژه عابران پياده تقاطع-ح

شوند كه عابرين بدون هاي غيرهمسطح بصورت زيرگذر و روگذر براي تردد عابرين پياده باعث مياحداث تقاطع

هايي براي مناطقي كه حجم چنين تقاطع. خريد تردد نمايندوسيله نقليه موتوري به سهولت در مراكز تداخل با 

همچنين از پلهاي روگذر مسيرهاي . گيردعابرين پياده و تداخل با وسايل نقليه زياد باشد، مورد استفاده قرار مي

باشند، الزم است به منظور اطرافشان ميزيرگذر نيز در معابر عريض كه داراي مراكز تجاري يا اداري مهم در 

.افزايش ايمني عابران پياده استفاده نمود
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راههاي مناسب در مراكز تجاري شهرها طراحي پياده-19

 در .باشد ميو تجاري شهرهاي دولتي و مراكز خريد منطقه مركزي تجاري هر شهري محل استقرار ساختمان

و نياز به توجه خاصي به منظور تأمين نيازها و اده در مراكز شهرها باال بوده نتيجه ميزان تردد و فعاليت عابرين پي

همانطور كه در قسمتهاي قبل نيز عنوان گرديد يكي از روشها براي توسعه . تسهيالت الزم براي آنها وجود دارد

به عابران پياده جهت راهها و اختصاص آن ز تجاري شهرها احداث پيادهوي و ايجاد تجهيزات مناسب در مراكرپياده

.باشدتردد مي

راهها و يا اختصاص بعضي از معابر شهري به تردد عابران پياده الزم است بدين منظور براي احداث پياده

هاي حمل و نقلي در كنار يكديگر مورد بررسي قرار گيرند و مطالعات ترافيكي كافي صورت پذيرد و كليه سيستم

تواند باعث ر اين صورت ايجاد تغييراتي در معابر شهري بدون انجام مطالعات كافي ميشود در غياثرات آنها ارزيابي 

به طور كلي براي اجراي هر چه . هاي ديگر سيستم حمل و نقل شهري شودبه وجود آوردن اختالالتي در قسمت

هاي ايجاد پاركينگ(ها در مناطق مركزي شهرها بايد ارتباط مناسبي ميان وسايل نقليه شخصي راهتر پيادهموفق

نزديكي ايستگاههاي حمل و نقل عمومي به (، وسايل نقليه عمومي )راهمناسب براي آنها در محدوده ناحيه پياده

.روي برقرار گرددو محدوده پياده) راهناحيه پياده

. توجه قرار گيردراهها نكات زير بايد موردبراي موفقيت در طرح پياده

با ايجاد  با مزاياي طرح آشنا شوند و در خصوص رشد و توسعه اقتصادي منطقه تجار و كسبه منطقه بايد-1

.توجيه گردندراه پياده

راه به طوري كه مراجعه كنندگان رو در محدوده منطقه پيادههاي خارج از سطح سوارهتأمين پاركينگ-2

والً قرارگيري پاركينگ در معم. (اه طي نمايندرمجبور نشوند، مسافت زيادي را از محل پاركينگ تا پياده

.)باشدراه مناسب مي متري از محدوده پياده300محدوده 

به ايستگاههاي حمل و نقل عمومي و ايجاد ارتباط مناسب ميان راه  تأمين دسترسي از محدوده پياده-3

 و تسهيالت حمل و نقل عموميراهپياده
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 كه مراجعه طراحي گردند،راهادهپيمحل ايستگاههاي حمل و نقل عمومي بايد طوري در محدوده -4

معموالً . ( طي نمايندراهپيادهكنندگان مجبور نشوند، مسافت زيادي را از ايستگاه حمل و نقل عمومي تا 

.)باشد مناسب ميراهپياده متري از محدوده 75قرارگيري ايستگاههاي حمل و نقل عمومي در محدوده 

هاي منطقه مركزي تجاري شود و اكم ترافيك در ساير قسمت نبايد باعث بوجود آوردن ترراهپيادهطرح -5

الزم است در مطالعات ترافيكي مسيرهاي مناسبي براي انتقال حجم وسايل نقليه سواري در شبكه معابر 

. بيني گردداطراف پيش

به طور  حركت كنند و ايمني آنها راهپيادهعابرين پياده بايد به سهولت و بدون تداخل با وسايل نقليه در -6

.كامل تأمين گردد

از قبيل تأمين روشنايي كافي، ايجاد سنگفرش و روسازي مناسب براي ، وجود تسهيالتي راهپيادهدر طرح -7

تردد عابران پياده و غيره الزم است مورد توجه قرار گيرد و همچنين تسهيالت الزم براي عبور افراد كم 

. تأمين شودراهپيادهتوان و سالمند در محدوده 

نما، باغچه و غيره باعث فراهم  مانند نيمكت، آبراهپيادهوجود تسهيالت رفاهي براي عابران پياده در مسير -8

. گرددراه ميعابران پياده و استقبال بيشتر از پيادهزيباتر براي تردد تر ونمودن محيط مناسب

ل در تردد عابران پياده به وجود طراحي گردد كه ايجاد اختالها بايد طوري راهپيادهطرح مبلمان شهري -9

.نياورند و امكان عبور و مرور براي كليه افراد از جمله سالمندان و از كار افتادگان وجود داشته باشد

هاي مناسب جهت محافظت عابرين پياده در آب و هواي نامساعد در طول شود، سرپناهپيشنهاد مي-10

.راهها تأمين گرددپياده

.مراكز تجاري تأمين گرددايد امكان بارگيري و تخليه بار براي راه بدر طرح پياده-11

بيني شود و در همين راستا هاي تجاري در آينده پيشراه بايد امكان گسترش فعاليت در طرح پياده-12

.ظرفيت الزم براي عبور بيشتر عابران پياده را در سالهاي آينده داشته باشدطوري طراحي شود تا راهپياده

.راه بررسي شودها و مراكز تجاري خارج از محل پياده بر فروشگاهراهيادهپ تأثير -13

.در آينده مورد بررسي قرار گيرد) راهپياده(روي راه و توسعه محدوده پياده قابليت انعطاف طرح پياده-14
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مدنظر قرار ) سال آينده5معموالً (راه در سال طرح  عابران پياده تعداد رشد،راهها در طراحي ظرفيت پياده-15

.  سال آتي را داشته باشد5راه ظرفيت الزم براي تردد عابران پياده در گيرد تا پياده

براي عبور وسايل نقليه موتوري مورد بررسي قرار راهها الزم است مسيرهاي جايگزين در مطالعات طراحي پياده

.  معابر اطراف انديشيده شودگيرد و تمهيدات الزم در خصوص انتقال حجم وسايل نقليه موتوري در شبكه

.راهها صورت پذيردزير در هنگام مطالعه در خصوص احداث پيادههاي بدين منظور الزم است بررسي

شوند و همچنين معابري راه ميبرداشت آمار حجم ترافيك وسايل نقليه در معابري كه تبديل به پياده.أ

.نمايندراه را قطع ميكه پياده

سنجي راه و امكان و حجم تردد وسايل نقليه، حداقل در دو خيابان موازي پيادهبررسي شرايط ترافيكي.ب

.راه به معابر موازيدر خصوص انتقال حجم وسايل نقليه عبوري از پياده

كنند راه را قطع ميهايي كه پيادهحركات گردشي در تقاطعبه حجم وسايل نقليه برداشت آمار مربوط .ت

.ل حجم وسايل نقليه مذكور از طريق ساير معابر موجود در شبكهسنجي در خصوص انتقاو امكان

راه و تأمين دسترسي مناسب براي تخليه و هاي موجود در محدوده منطقه پيادهبررسي كاربري.ث

.اي واحدهاي مسكونيبارگيري مراكز تجاري و همچنين تأمين دسترسي بر

هاي ياده و وسايل نقليه به ويژه در تقاطعتداخل ميان عابران پراه به طوري كه كنترل مناسب پياده.ج

.راه حداقل گرددمسير پياده

، به طوريكه نمايندمسير آنها تغيير پيدا راه مطالعه مبدأ و مقصد مسير رانندگاني كه با احداث پياده.ح

ها در راه باعث از بين بردن دسترسي در منطقه مورد مطالعه نگردد و براي كليه دسترسياحداث پياده

.بيني گرددطقه تمهيدات الزم پيشمن

راه گنجايش الزم براي عبور حجم وسايل نقليه انتقالي از در صورتي كه معابر موازي و متقاطع پياده.خ

هايي در معابر موازي از جمله ممنوع نمودن راه را نداشته باشند، الزم است با ايجاد محدوديتپياده

. الزم براي انتقال وسايل نقليه ايجاد نموداي، يكطرفه نمودن معبر، ظرفيتپارك حاشيه
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شود الزم است با انجام طرح هندسي فضاي كافي راه منتهي ميهايي كه به پياده خياباندر تقاطع.د

پناه عابران پياده يا كاناليزه كردن حركت وسايل نقليه در جهت احداث جزيره مياني به عنوان جان

.پذيردبا ايمني و به صورت محافظت شده صورت نظر گرفته شود تا تردد عابران پياده 

آيد راه به وجود ميبا توجه به تغييراتي كه در جهت و حجم حركات در معابر اطراف با احداث پياده.ذ

بندي و هاي اطراف و تغيير در زمانالزم است مطالعات كافي در خصوص تغيير شيوه كنترل تقاطع

.هاي چراغدار صورت پذيردفازبندي تقاطع

بدين شكل كه در . هاي اطراف استراه و خياباننصب تابلوهاي اخباري در پيادهراه مستلزم ايجاد پياده.ر

 نصب شوند و همچنين در راههاي پيادهراه تابلوهاي مشخص كننده مقررات و محدوديتمدخل پياده

ردد تا رانندگان  نيز مبادرت به نصب تابلوهاي اخباري گراههاي مختلف معابر اطراف پيادهتقاطع

راه راه آشنا شده و قبل از رسيدن به پيادهبتوانند با تغيير مسيرهاي به وجود آمده در اثر ايجاد پياده

.مسير خود را تعيين نمايند



40

راه تأمين فضاي پارك الزم براي محدوده پياده-20

.باشدراه ميا در محدوده پيادهراهها اختصاص فضاي پارك مناسب براي آنهاحي پيادهيكي از نكات مهم در طر

راه له اختصاص يك معبر به پيادهدر كنار اين مسأ. راه كمك نمايدتوان در افزايش استفاده از پيادهاين موضوع مي

بنابراين . گرددهاي مجاور ميرو در آن خيابان و حتي در برخي موارد خيابانباعث حذف پاركينگ سطح سواره

. داردراهپيادهتأثير بسزايي در موفقيت طرح تأمين فضاي پارك كافي 

 بايد مطالعه كاملي در خصوص وضعيت پاركينگ در معابر اطراف راهپيادههنگام مطالعه در خصوص احداث 

راه، آن اي در معابر اطراف پياده صورت پذيرد و در صورت لزوم به منظور افزايش ظرفيت پارك حاشيهراهپياده

اي به بدين منظور الزم است مطالعه پارك در محدوده. اي مديريت پاركينگ كنترل گردندهمعابر به وسيله روش

هاي مناسب مديريت صورت پذيرد و با استفاده از استراتژيراهپياده متر از اطراف محدوده 450 تا 360شعاع 

يله نقليه و استفاده از رو براي تقاضايي كه قصد پارك وسوارهسرو و خارج پاركينگ، فضاي كافي در سطح سواره

. تأمين گرددراهپياده محدوده ازاي مناسب  و مراكز تجاري را دارد، در فاصلهراهپياده

شود موارد زير راه و مراكز تجاري آن، پيشنهاد ميدر خصوص تعيين تعداد فضاي پارك الزم براي محدوده پياده

.در نظر گرفته شود

شود و همچنين تعداد فضاهاي پارك  حذف ميراهپيادهت تبديل خيابان به هايي كه به جه تعداد پاركينگ-الف

در چنين شرايطي الزم است با احداث . گرددراه به جهت افزايش ترافيك ممنوع ميكه در معابر اطراف پياده

.پاركينگ يا مديريت پارك ظرفيت از دست رفته، تأمين شود

راهپيادهل از احداث  تأمين فضاي پاركينگ مورد نياز منطقه قب-ب

. آيد به وجود ميراهپيادهتأمين پاركينگ براي جذب سفري كه در نتيجه احداث -ج

شوند،  در آنها احداث ميراهپياده به موارد عنوان شده و قيمت گران زمين در مراكز تجاري شهرها كه توجهبا 

باشد لذا راه در عمل ممكن نميحدوده پيادههاي تجاري ممشخص است تأمين كليه فضاي پارك الزم براي كاربري

) ايهاي محدوديت مدت زمان پارك حاشيهطرح (،ايهاي مديريتي پارك حاشيهالزم است با استفاده از شيوه

تري براي انجام مدت توقف وسايل نقليه را در محدوده مورد نظر كاهش داد و از فضاي موجود به شكل مناسب
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 متري محدوده 300 حدوداي در فاصلههاي غيرحاشيهمود همچنين احداث پاركينگاي استفاده نپارك حاشيه

. كمك نمايدراهپيادهتواند در تأمين فضاي پارك مورد نياز براي  ميراهپياده

 حمل و نقل عمومي-21

ن برآورده  بايد تغييراتي در شبكه حمل و نقل عمومي داده شود تا نيازهاي مسافراراهپيادهبا احداث همواره 

 به اقداماتيبدين منظور الزم است .  و سيستم حمل و نقل عمومي ايجاد گرددراهپيادهشود و ارتباط مناسبي ميان 

.ترتيب زير در محدوده مورد مطالعه صورت پذيرد

راه به مناطق مسكوني عمده شهر  احداث خطوط اتوبوس و تاكسي در محدوده پياده-الف

شوند و راه سوار و پياده ميهاي حمل و نقل عمومي در محدوده پيادهاني كه در ايستگاه ارزيابي تعداد مسافر-ب

.تأمين تسهيالت الزم براي ايستگاههاي حمل و نقل عمومي با توجه به تقاضاي آنها

.گيردراه اهداف زير مورد توجه قرار ميريزي سيستم حمل و نقل عمومي براي پيادهدر برنامه

راه، بطوريكه مسافتي را كه مسافران تا محل هاي اتوبوس و تاكسي در محدوده پيادهتگاه احداث ايس-الف

 متري 100قرارگيري ايستگاههاي اتوبوس و تاكسي در محدوده . (كنند به حداقل برسدراه بطور پياده طي ميپياده

.)شودميراه پيشنهاد پياده

راه در محدوده پياده حداقل نمودن زمان سفر خطوط سيستم اتوبوسراني -ب

هاي اتوبوس ها به منظور كاهش زمان انتظار مسافران در ايستگاهبندي حركت اتوبوس تنظيم برنامه زمان-ج

راه محدوده پياده

راه هاي اتوبوس با تسهيالت مناسب در اطراف محدوده پياده احداث ايستگاه-د

هاي حمل و نقل عمومي سطح شهربا پايانهراه  ايجاد ارتباط خطوط اتوبوسراني منطقه پياده-ه

راه هاي سيستم حمل و نقل عمومي و محدوده پياده ايجاد ارتباط مناسب بين ايستگاه-و
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راه  بارگيري و تخليه بار در محدوده پياده-22

زم است در راه الراه قرار دارند، قبل از احداث پيادههاي تجاري كه در طول معابر پيادهبا توجه به كاربري

هاي تجاري تمهيدات الزم انديشيده شود در اين خصوص  كاربرير مربوط بهخصوص نحوه بارگيري و تخليه با

.تواند به يكي از صور زير صورت گيردراه ميبارگيري و تخليه بار در محدوده پياده

هاي تجاري در هر ه كاربريراه به طوريكه وسايل نقليه مربوط ب ايجاد ايستگاههايي در طول معبر پياده-الف

.ساعتي از شبانه روز بتوانند در محل ايستگاهها اقدام به تخليه و بارگيري نمايند

راه اجازه بارگيري و تخليه بار درساعات اوج صبح و هنگام شب كه هاي تجاري در طول پياده تنها به كاربري-ب

.حجم عابران پياده كم است، داده شود

راه اجازه بارگيري و تخليه بار در خيابانهاي موازي هاي تجاري واقع در طول پيادهكاربري با توجه به نوع -ج

راه هاي تجاري واقع در پيادههاي فرعي به كاربريراه با احداث ايستگاههايي داده شود و بار از طريق كوچهپياده

.انتقال يابند

راههانكات مهم در احداث پياده-22

استفاده خواهند نمود با ضرايب رشد راه راه الزم است حجم عابران پياده كه از پياده پياده قبل از احداث-الف

تخمين زده شود تا تسهيالت مناسبي با توجه به تقاضاي موجود )  سال آينده5معموالً (مناسب براي سال طرح 

. راه تأمين گرددبراي پياده

تواند براي خريد در مراكز تجاري مناسب باشد، در  متر مي330 تا 260راهها به طول  معموالً احداث پياده-ب

روي عابران پياده وسايل راه از مقادير مذكور بيشتر باشد، مناسب است در كنار مسير پيادهصورتي كه طول پياده

.جايي افراد در نظر گرفته شودحمل و نقل عمومي نيز براي جابه

يباي آن جهت افزايش تردد عابران پياده توجه خاصي زاري و محيط راهها به معم الزم است در طراحي پياده-ج

.صورت پذيرد
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راهها تسهيالت موجود در پياده-23

طرح . راه از هماهنگي كافي برخوردار باشندراهها بايد دقت كرد كه معماري و تسهيالت پيادهدر طراحي پياده

باشد و باعث ايجاد محيط هاي متقارن مخصوص معابر ميطرحزيرا . راه بايد ساده بوده و داراي تقارن نباشدپياده

نما، راه، از قبيل سرپناه، نيمكت، آبتسهيالت موجود در پياده. گردنداي براي عابران پياده ميكنندهخسته 

ي طراحي شود كه مسير عابرين پياده را ركاري و غيره نبايد طودرختكاري، باجه تلفن، صندوق پست، فضاي چمن

:راه الزم است موارد زير در نظر گرفته شونددر معماري و طراحي پياده. ندسد ك

راه  طراحي و نصب منابع روشنايي مخصوص پياده-الف

هاي متحدالشكل ايستگاه اتوبوس سرپناه-ب

هايي وجود داشته باشد، كه راه تقاطعراه در صورتي كه در پيادههاي راهنمايي مخصوص پياده طراحي چراغ-ج

.وسايل نقليه از آن عبور نمايند

سازي محل عبور عابرين پيادههاي يكسان جهت محوطه استفاده از موزائيك-د

. شودگيرد داده ميهاي عابرپياده مورد استفاده قرار ميراهذيالً توضيحاتي در مورد هر يك از تسهيالتي كه در پياده

ايجاد فضاي سبز

افزايد و در افزايش تردد عابران پياده راه به زيبايي محيط مي در طول پيادههاي طبيعيكاشتن درخت، چمن و گل

هاي قابل حمل كاشته شوند همچنين هاي طبيعي در گلدانتر است كه گلبه. راه نقش مهمي دارنددر طول پياده

.گردد بايد به شكلي باشد كه مانع از حركت عابران پياده نراهپيادهكاري در طول درختكاري و چمن

مبلمان شهري

هاي مناسب قرار گيرند ها بايد در محلنما، درختان و سرپناهنشاني، آبمبلمان شهري ثابت از قبيل شيرهاي آتش

راه بايد متحدالشكل بوده و با هاي اتوبوس در سرتاسر پيادههاي ايستگاهسرپناه. و طراحي مناسبي داشته باشند

ها، نقشه رنامه حركت اتوبوسهاي اتوبوس بشود در ايستگاهتوصيه مي. ه باشدراه هماهنگي داشتطراحي كلي پياده

در صورتيكه . راه دكه روزنامه فروشي، باجه تلفن، آب آشاميدني و صندوق پست نصب گردد و در طول پيادهخطوط

ظر گرفته شود و بايد ها در ناره اتوبوس باشند بايد فضاهاي مناسب براي انبراهپيادهها مجاز به تردد در اتوبوس
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در طراحي مبلمان .  نگردندراهپيادهمحل توقف ايستگاههاي اتوبوس در جايي باشد، كه باعث ايجاد آلودگي هوا در 

 بايد توجه داشت، كه محل قرارگيري آنها باعث كاهش ظرفيت تردد عابران پياده يا ايجاد اختالل راهپيادهشهري 

 به راي مبلمان شهري نصب شود كه امكان عبور افراد معلول و كم تواندر حركت آنها نگردد و همچنين طور

.دورنوجود آ

كنترل حركت عابرين پياده

هايي نبايد به وسيله موانع  بايد امكان حركت آزاد عابرين پياده در نظر گرفته  شود در چنين محلراهپيادهدر طرح 

.دي كه مسير عابر از خيابان جدا گرددفيزيكي به مسير حركت عابرپياده جهت داد مگر در موار

سرپناه

سرپناه پوشيده شوند تا امكان تردد راحت تر عابران پياده در ( توسط راهپيادهدرصورت امكان، طول قسمتهايي از 

.فصول تابستان و زمستان فراهم گردد

روشنايي

شنايي مسير تردد عابرين پياده، ها طوري نصب گردند، كه باعث روراهپيادهمنابع روشنايي الزم است در طول 

 بايد راهپيادهبه طور كلي سيستم روشنايي در طول . راه گرددهاي واقع در طول پيادهايستگاههاي اتوبوس و تقاطع

 بيشتر از راهپيادهها و ايستگاههاي اتوبوس واقع در طول  ميزان روشنايي در تقاطعتا، در نظر گرفته شودطوري 

.ساير قسمتها باشند


