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 بنام خدا

 

 خالصه ای از بررسی کتاب شهر پیاده مدار

 نویسنده :مهدی معینی 

همه ما در ساعاتي  شناخته مي شود.  در فضاوسيله ارزان و در دسترس همگان  و بعنوان يک ترين شكل جابجائي انسان پياده روي قديمي

کيلومتر در شهر مي باشد. جابجايي 5/1جابجايي هاي کوتاه زير  نوشتاردر اين مقصود از پياده يا عابر پياده از روز و شب راه مي رويم . 

به موضوع بصورت پياده در نظام حمل و نقل شهري سهم بااليي را  با توجه به توسعه و بهبود زير ساخت ها و توجه دوباره شهرهاي جهان 

اء کيفيت زيست محيطي در جهت کاهش سوخت فسيلي، بهبود شهرها به دليل ارتق  پيدا نموده است. در چند دهه اخيرپياده و نيازهاي آن 

سالمت جسمي و رواني انسان، افزايش روابط متقابل اجتماعي ميان شهروندان، بهبود کيفيات اجتماعي و فرهنگي زندگي در شهر و کمک 

به سرزندگي فضاهاي شهري بازگشت و رويكرد مجدد .  به انساني کردن محيط هاي شهري و ... به حرکت عابر پياده وابسته است

1ضرورتي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد "عابر پياده  "خصوصا  در مراکز شهري و از ديدگاه 
مقايسه خيابانهاي کم ترافيک و پرترافيک    .

خيابان کم ترافيک از خيابان بسيار متفاوتند. ساکنان نوع دهد که ارتباطات متقابل اجتماعي، هويت و عاليق محله اي در اين دو  نشان مي

احساس و هويت محله اي بيشتري نسبت به ساکنان خيابان ديگر برخوردار بوده و براي نگهداري و ترميم خانه هاي خود تالش بيشتري 

 حمتمي نمايند. همچنين بيشتر از ساکنان خيابان پرترافيک دوست محلي دارند. ساکنان خيابان پرترافيک بر ايمني تاکيد داشته و از مزا

هاي مداوم اتومبيل هاي عبوري به دليل از بين بردن آرامش و خلوت خويش شكايت دارند و ميزان نگراني آنها نسبت به سر و صدا، دود، 

بسياري از صاحب نظران مديريت شهري بر اين باورند که که زندگي در شهرها وابسته به حضور  لرزش، گرد و غبار، ... بيشتر مي باشد. 

.  3بايستي همراه با ايمني  باشد تا باعث تشويق مردم به پياده روي گرددها بعالوه اين جابجايي .  2پياده نه اتومبيل  است بيشتر مردم

نشان داده که مناطق توسعه يافته با کاربري يگانه و تراکم کم با خيابانهاي غير پيوسته هميشه بطور مثبت اتومبيل محور مطالعات همچنين 

معابر پياده در فضاي عمومي  همواره مورد استفاده  حرکت  و جابجايي عابرين  پياده مي باشند و   .4في پياده محور ميباشندبوده و بطور من

شهروندان تلقي گردد. ولي اغلب بدليل بي توجهي و تخصيص امكانات ناچيز و ناقص فرهنگي مي توانند موجب تقويت رابطه اجتماعي و 

از اين حق  برخي اوقاتآموزش و آگاهي مردم از قوانين حرکت پيادگان حقوق واقعي خويش را نشناخته و در سطح پياده راهها و عدم 

 محروم مي شوند.  

بودن آن در اکثر شهرها پيشي گرفته، اما در چند دهه  "انسان محور"بودن خيابانها بر نقش  "اتومبيل محور"گرچه قرن پيش، نقش غالب 

ي شهرها، سر و صدا و شلوغي و ازدحام حاصل از تردد بيش از اندازه وسايط نقليه مو توري سعي برايجاد گذشته با افزايش آلودگي هوا

توازن و افزايش سهم پيادگان در بسياري از شهرهاي مدرن  آغاز شد.  خيابانها مرکز تجربيات گوناگون انسانهايي است که بصورت پياده در 
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، رفتار پيادگان را شكل مي دهند،   / اجتماعي که آنها را بوجود آورده اند. گرچه متغيرهاي فرهنگيآن تردد مي کنند  و بازتاب جوامعي است 

مردم نبايستي در هيچ شرايطي  به اعتقاد صاحب نظران مسائل شهري،  اما محيط هاي کالبدي مي توانند تقويت کننده و بازدارنده باشند.   

م شوند بلكه بر اساس حقوق اوليه و عمومي خود ، از آزادي استفاده، تغيير و حتي دعوي نه تنها از حق دسترسي به فضاي عمومي محرو

و يا نشانه  "بزرگترين ساختمان گنبدي شكل"يا  "بلندترين بنا"شهرها هويت خود را در  "سابقانسبت به فضاي عمومي برخوردار باشند. 

هويت مي بخشند.  "خويش"کردند، امروز آنها خود را با خيابانهاي پياده  اي مشابه که داراي ارزش تاريخي يا تبليغاتي است، جستجو مي

يا ترافيک کم در آمريكا و اروپا با معرفي خيابانهاي پياده به منظور هويت بخشيدن به شهرها و تبليغات توريستي استفاده ميكنند. مناطق 

شته اند. به ويژه در مراکز تجاري مرکزي که عرض معابر پياده مرتب امنيت عابرين پياده تاثير بسزايي داايمني و در تأمين بدون ترافيک 

شد. بنابراين در بخش  کمتر شده و عابرين ناچار به فضاي سواره وارد مي شدند در نتيجه ميزان برخورد و تصادف آنها با اتوموبيل بيشتر مي

روي اتوموبيل ها بسته شده اند. عالوه بر تامين امنيت،  ر ب در روزشهرها ، به منظور حفظ ايمني عابرين پياده رخي از مرکزي خيابان ها در ب

 به لحاظ تصادف با اتوموبيل،  وجود انبوه مردم مانع بزهكاري يا سبب کاهش آن مي گردد.

از اين جهت مورد توجه دوباره قرار گرفته است که تبديل پرداختن به موضوع جايگاه خيابان و فضاهاي شهري   . 5 همه ما عابر پياده ايم

که نيازمنديهاي به مطالبات عموم مردم شده است چرا که به همه شهروندان مربوط مي شود. عموم مردم در ساعاتي از روز عابر پياده اند 

لحاظ کمي و چه به لحاظ کيفي، چه به  کهخيابان يک قلمرو عمومي است  آنها بايد در فضاهاي عمومي مورد توجه جدي قرار بگيرد. 

بعنوان عناصري که در عين جدا کردن فضاهاي شهري از يكديگر مهمترين عامل اتصال و پيوستگي و انسجام آنها و نيز عرصه اي براي 

. مرکز  همچنين خيابان کانون اجتماعي محالت بشمار مي رود  .6تقويت ارتباط انسان و محيط شهري مي باشند، محسوب مي شوند

تجربيات و  تعامالت اجتماعي بوده و فعاليت هاي فرهنگي و تجاري مردم  در آن صورت مي پذيرند.  عرصه اي براي تقويت ارتباط انسان 

با محيط پيرامون خود است. با اين حال هنوز اکثر خيابانهاي شهرهاي دنيا بوسيله اتومبيل تسخير شده و حق تقدم ايمن و راحت عابرين 

و در حاليكه اين قلمروعمومي بايستي در اختيار همه بطور مساوي  مي شودناديده گرفته  ها خيابانبسياري از براي حرکت در فضاي  پياده
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قرار گيرد. خيابان تنها محل عبور وسايط نقليه مو توري نبوده بلكه مكاني براي مراوده، گذران اوقات فراغت، بازي بچه ها،  خريد، برابر 

بين استفاده مناسب جدال تظاهرات و... بشمار مي آيد. در راهپيمايي، کردن، نشستن،  دسترسي، تبليغات، اطالع رساني, تجمع،  ديدار، نگاه

گروههاي ضعيف  بدون شک )خيابان(،   توسط گروههاي مختلف استفاده کننده )عابرين ، ساکنين و ...( و اتومبيل سواران از فضاي عمومي

پياده بخصوص خردساالن ، سالخوردگان و معلولين مي باشند بازندگان اصلي صحنه مي باشند. بخصوص افرادي که قادر  ينکه همان عابر

نمايند بيشترين آسيب اجتماعي از اين  مي به رانندگي نبوده و يا امكان داشتن وسيله نقليه شخصي نداشته و در حومه شهرها زندگي

 موضوع را متحمل شده اند.

ادراک هويت فضايي، احساس تعلق به دير باز بر اساس حرکت پياده بنا شده اند.  نشان دهنده آن است که شهرها ازشيني نشهرتاريخ 

با رشد شهرنشيني، گسترش شهرها  ادراک و محقق مي شود. و مكث در خيابانها محيط و دريافت کيفيت هاي محيطي از طريق راه رفتن 

با ورود اتومبيل به صحنه، حرکت سريع در فضا ابعادي جديد يافت و ساختار اما  ان کاهش يافته اندو پيدايش  اتومبيل ، جابجايي پيادگ

و شهرهاي نوين را بر اساس دسترسي به اتومبيل استاد شهرسازي،  به اعتقاد دکتر مدني پور  .سابقه تغيير داد صورتي بيه شهرها را ب

حرکت سريع چشم ما را بر مزاياي حرکت کند، که ويژگي اصلي حرکت در شهرها در نبايد بها دادن به   .ساختندسرعت سريع جابجايي 

طول تاريخ بوده، ببندد. نوع ارتباطي که حرکت پياده در شهر  ايجاد مي کند، چه بين افراد و چه با محيط طبيعي و مصنوع اطرافشان، در 

سرنشينان اتومبيل فقط ارتباطي گسيخته و دورادور با محيط  غناي فرهنگي و اجتماعي زندگي شهري تاثيري چشمگير دارد، حال آنكه

اطراف دارند و فقط به آن به چشم منظر زودگذر کنار جاده مي نگرند ، همچون فيلمي که در پيش رويشان نمايش مي دهند. ابعاد عظيم 

و روستاهاي کوچک  رانه آرزوي زندگي در شهرکالنشهرها، که محل زندگي و کار ميليونها نفر است، مانع از آنست که به صورتي ساده انگا

م محكوم سازيم. ولي آنچه مورد نياز است تعادلي جديد در ميان روشهاي حرکت دگذشته را در سر بپروريم و حرکت سريع را با گردش ق

 . در شهر است، تا هم محيط طبيعي زيست و هم فضاي فرهنگي جامعه  امكانات جديدي يابند

شهرهاي مدرن در چند دهه اخير تالش چشمگيري براي افزايش سهم پياده روي در نظام حمل و نقل شهري بخصوص براي فواصل 

ازاتومبيل براحتي قابل فهم و راضي کننده  انسان نيازهاي سادهمي گويد  زجاکوبجين همانطور که کوتاه بجاي استفاده از اتومبيل نموده اند. 

ترافيک را   و طراحان شهري بر اين باورند که در صورتيكه بتوانند مشكالت  شهرهاست. تعداد زيادي از برنامه ريزان  تر از نيازهاي پيچيده

 شهر را پياده مداربهسازي و نوسازي پياده راه ها به تنهايي   بطور يقين، . اما توانست مشكل شهر ها را نيز حل نمايند حل کنند خواهند

ايمني و دسترسي آسان به حمل و نقل عمومي براي افزايش  ،يازمند اقدامات فراتري نظير افزايش تسهيالت پيادهنخواهند ساخت.  شهرها ن

 .سهم پياده در نظام حمل و نقل خواهند بودتعلق به مكان و حس  درنگ و ماندگاري مردم در شهر ،

فضاهاي عمومي کيفيت معابر، سطح دسترسي و راحتي عابر پياده باتوجه به اينكه يكي از عناصر مهم حضور مردم و پياده روي در  بنابراين

آنچه مديريت شهري بايستي بدان عنايت داشته باشد توجه به تمام ابعاد موضوع پياده  در هنگام تردد در خيابانها و معابر عمومي مي باشد

خيابان از مهمترين عنصر همانطور که اشاره شد است از جمله مسايل کالبدي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در جهت توسع پايدار شهر 

جدا سازي حسي پياده از سواره  نظير آرام سازي خيابانها ) فضاي شهري است که مورد استفاده پياده و سواره بطور همزمان قرار مي گيرد 

و دريافت کيفيت هاي محيطي ايجاد ونروف( اهميت بيشتري از جدا سازي کالبدي دارد . ادراک هويت فضايي، احساس تعلق به محيط 
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بيشتر از طريق راه رفتن،  حواس بصري و غير بصري پيادگان حس و درک مي شود نه با اتومبيل.  کيفيت زندگي در محالت  شهري به 

ور ما حق و اما  در کش خيابانهاي آن وابسته است.  خيابانها از نظر عملكردي و ويژگيهاي آن براي استفاده کنندگان حائز اهميت مي باشند

زندگي خيابان  "بخش عمده اي از مفهوم محتواي . د غفلت جدي قرار گرفته است رحقوق پياده در برابر سلطه بي چون و چراي پياده مو

به عقيده جين جيكوبز در پياده روهاي آن نهفته است. از نگاه او،  اين پياده روهاي شلوغ و پر جنب و جوش هستند که با فراهم آوردن  "

.  لذا کارائي و سر 7صه هاي بالقوه اي از امكان روابط متقابل اجتماعي و گستره اي از رفتارهاي گوناگون به مرکز شهر معنا مي بخشندعر

زنده بودن مراکز شهري، متضمن حضور انسان است و حيات مدني اين بخش از شهر، وابسته به شيوه حرکت پيوسته و ميزان دسترسي 

 باشد .عابر پياده در آن مي 

سيارحياتي و با اهميت است . اين نيز ب کيفيت پياده روها از نظر همواري و ليز نبودن سطوح آنها با توجه به افزايش افراد مسن در جامعه

اثير مسئله مي تواند بر روي تعداد افراد پياده ، ميزان تحرک و تعداد افرادي که مايلند تا بچه هايشان در شهر بصورت پياده جابجا شوند ت

يازهاي اوليه پيادگان مي باشد نگرچه سطح صاف پياده روها و مسيرهاي پياده نقش بارزي در انتخاب مسير پياده ايفا مي کند و از گذارد. 

جداسازي ، نور کافي،  حرکت پياده در شهر مي باشد.مهم دسترسي اسان و راحت، پيوستگي و انسجام شبكه پياده از ضروريات ايمني، اما  

عدم برخورد با موانع فيزيكي )مصالح ساختماني، نرده، دستفروش و...( از موارد ايمني که مورد توجه پيادگان در طي مسير هاي پياده مي 

 آماده باشد. ، بايستي در شب و روز مهيا و بنا به تعبير جان گل معمار و شهرساز مشهور دانمارکيبراي راه رفتن،  يک شهر خوب  باشد. 

براي تمام اقشار مردم به خصوص ناتوانان  حرکت پياده بدون دسترسي اسان ، راحت و ايمن به ايستگاه هاي حمل و نقل عموميهمچنين 

ه نمي تواند تداوم داشته باشد. حتا آنهاييكه هميشه استفاده کننده اتومبيل مي باشند براي رسيدن بجسمي ، خردساالن، زنان  و افراد مسن 

را پياده طي نمايند. مطالعات نشان دهنده آن است که پيوستگي و انسجام شبكه مشوقي از مسير خود وسيله شخصي خود مجبورند بخشي 

کالبدي و اثر آن بر نوع فعاليت سه موضوع کيفيت محيط  آنطور که جان گل اشاره دارد مهم براي انتخاب مسير بصورت پياده مي باشد .  

. فعاليت انتخابي نظير گذران اوقات فراقت و راهپيمايي و از اهميت باالئي برخوردار مي باشد.انتخابي و اجتماعي ( پياده گانه ) ضرروري، 

نظير ديگر استفاده از فضاهاي عمومي بصورت پياده ارتباط تنگاتنگي به ميزان کيفيت محيطي دارد در صورتي که در دو نوع ديگر فعاليت 

،  کيفيت محيطي بر روي انتخاب پياده تاثير مستقيم ندارد. ( خريد و رفتن به کار يا ديدار بنا به ضرورت )ي فعاليت ضروري و اجتماع

خيابانهاي آن  است.  خيابانها از نظر  بداي شهروندان آن ، کيفيت زندگي در محالت  شهري يكي از شاخص هاي مهم بنابراين 

حائز اهميت مي باشند. اينكه خيابان تنها براي حرکت سريع اتومبيل طراحي نشود و عملكردي و ويژگيهاي آن براي استفاده کنندگان 

اثر مطلوب و شايسته داشته باشد. دو آن انسانهاي پياده را هم در نظر بگيرد  مي تواند بطور يقين بر امنيت و افزايش حس تعلق ساکنين 

دگان و براي همه انواع حمل و نقل بايستي در همه خيابانها رعايت شود مورد مهم ايجاد تسهيالت ايمني و راحتي براي همه استفاده کنن

 چرا که  خيابانها باز تاب عدالت اجتماعي، سالمت  شهروندان و سر زندگي ساکنين خود مي باشد. 

( به عنوان  روندانشهبين پيادگان )فرهنگي  / موضوع تعامالت اجتماعي که نيازمند توجه جدي است  ايي پيادهججابديگر از ابعاد مهم 

 ( زجين جيكوب  در شهر است  و تاثيري که بر سر زنده بودن شهر و محيط همسايگي دارد. استفاده کنندگان از فضاهاي عمومي شهر
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( معتقد است که پياده راه به عنوان فضاي عمومي شهري قادر است مردمي را که يكديگر را نمي شناسند در صفحه اي از اجتماع 1661

جموعه اي از اين برخوردهاي اتفاقي و عمومي در اما م بسيار جزئي و بي اهميت به نظر مي رسد "ظاهراموضوع اين گرچه گرد هم آورد. 

احساسي از اطمينان و هويت و حيات اجتماعي را  ، ندارداي کسي در بر هيچ تعهد مشخصي را هم  بر "که لزوما يک زمان و مكان شهري

براي اين مهم شهر نيازمند فضاهايي است که پشتيبان حرکت پياده در شهر باشد. مكانهايي در شهر  همراه مي آورد.ه براي ساکنين شهر ب

قف، گفتگو، ديدار، نشستن و خوردن در آن فراهم باشد. نياز هاي اوليه آنها نظير دسترسي به که پيادگان در طول مسير خود امكان تو

 سرويس هاي بهداشتي راحت و آسان باشد.  

د از اين رو، جامعه شهري امروز به مطالعاتي نيازمند است که گذار پياده در شهر را تحليل و موشكافي کند، موانعي را که در راه قرار دار

  شهرهاي پياده مدارکتاب . مختلف حرکت در شهر تشويق نمايدشيوه هاي ي کند، و شهرنشينان را به يافتن تعادلي نوين بين شناساي

کوششي است تا به معرفي چشم انداز، سياست و اقدامات  اينگونه شهرها بپردازد.  تجربيات مورد اشاره با توجه به مسائل مشابه شهرهاي 

هان مي تواند براي عالقه مندان  و دانش پژوهان  مسائل مديريت شهري بخصوص در زمينه حمل و نقل شهري ايران با ديگر شهرهاي ج

 مفيد و مورد استفاده قرار گيرند. 

 

 فصل تنظيم شده است: 8کتاب در سه بخش شامل کليات، تجربه هاي ايران و راهكارها در اين 

در فصل اول به تعاريف کلي و موضوع پياده ، در فصل دوم به  تصاص به کليات حرکت پياده دارد. اخ شامل سه  فصل بخش اول

موضوع خيابان از نظر عملكردي و نحوه استفاده از آن بعنوان بخش مهم فضاهاي شهري که توسط  پيادگان  مورد استفاده قرار مي گيرد 

وامل گوناگون از حمله سالمتي، پايداري محيط زيست شهري در شهرهاي امروزي اشاره شده است.  در فصل سوم تاثيرات پياده روي بر ع

 پرداخته شده است.

که شامل دو فصل مي باشد به جايگاه پيادگان از نقطه نظرمشكالت پياده مداري در شهرهاي ايران و شهرهاي جديد اشاره  بخش دوم

ربوط به عابر پياده در شهرهاي موجود و تجارب در شهرهاي جديد در شده است. قوانين و مقررات، وضعيت کالبدي، حقوقي و ايمني م

 ارتباط به تردد پيادگان مورد کنكاش قرار گرفته است.

روش و که پيشگام در به راهكارهاي بكار برده شده امروزين در کشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي در سه فصل پاياني  بخش سوم

. اعمال سياست هاي مديريتي براي افزايش سهم جابجايي عابر  دارداشاره در چند دهه اخير بوده اند افزايش سهم پياده در شهرهاي خود 

پياده از نظر کالبدي و اقتصادي ، رويكرد جديد شهرسازي به مقوله پياده و مباني طرحهاي جامع پياده که در شهرهاي پيشرفته اروپا و 

 ر گرفته است .امريكا اجرا و يا در حال اجراست مورد بحث قرا

شهرهاي ما نيازمند بهبود همه جانبه در زمينه ايمني، تسهيالت و سطح دسترسي هاي پياده در شهرهاي ايران در جهت افزايش سهم پياده 

 اميد است مطالب اين کتاب آغازي براي پژوهش هاي بعدي در اين زمينه باشد .در نظام حمل و نقل مي باشند.  
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 بنام خدا

. بر خالف گذشته ه استني, توسعه سريع شهرها و افزايش سرعت در چند دهه اخير باعث استفاده روز افزون از اتومبيل گرديدرشد شهرنشي

 ،اتومبيل محورند. حرکت سريعهنوز بسياري از شهرهاي امروزي متاسفانه که شهرها بر اساس مقياس انساني بنا شده و پياده محور بودند 

بدين جهت است.  سلب کرده در فضاهاي شهري را مجال تامل و مكث را از انسان امالت انسان،  عميزان تاب سرعت زياد، ضطرهيجان و ا

 . استصورت پذيرفته  بسياري از شهرهاي جهان در پي انساني کردن شهرهاتالش و اقدامات زيادي امروزه در 

از اين ايجاد يک خيابان نها به عنوان يک مسير عبوري ديده نمي شوند.  تديگر که هستندعناصر فضاهاي عمومي  ينخيابان ها از مهمتر

مطرح است اين است که چگونه آن را بسازيم ها موضوعي که امروزه در ايجاد خيابان  ، نيست  ي مهمکار براي تردد شهروندان تنها پس 

شهر که م يکاري کن. ها را ببيند نظر انجام سفرها کمترين آسيباز نيز و شهر  ، داشته باشنددر آنها که مردم بيشترين تعامالت اجتماعي را 

 ؛باشد ترمناسب و دلپذير ، دارند و ترددشان در خيابان ها سخت استرا و کساني که برخي معلوليت هاي جسمي  انبراي کودکان و سالمند

بايد توجه کرد که پياده روها از نظر زيربنايي نقش مهمي  و افراد به راحتي در معابر تردد کنند و مانعي در رفت و آمدشان وجود نداشته باشد.

به  ، هاي شهر دموکراتيک دارند و کيفيت باالي آنها مي تواند تعامالت اجتماعي را گسترش دهد و يكي از مشخصه يشهرساختار را در 

ه روها افراد فقير و پولدار در شرايط برابر با هم داشتن پياده روهاي مناسب و با کيفيت است. در پيادشهردار سابق بوگاتا ،  لوسا تعبير پنا

کند که بخشي از  شهروندان را ترغيب مي ، ي مناسبهاپياده رو ، عالوه بر اين.  مواجه مي شوند و فاصله هاي طبقاتي کمرنگ تر مي شود

پياده انجام دهند و اين موضوع از نظر کاهش آلودگي هاي زيست محيطي اهميت بسياري دارد و شهري که هواي  به صورتسفرشان را 

ضمن اين که از نظر روحي و رواني هم که به بعد اجتماعي کيفيت زندگي  .يابد سالم تري دارد طبيعتا کيفيت زندگي در آن هم افزايش مي

بايد به اين موضوع توجه بيشتري داشته  ، بويژه در شهرهايي مثل تهران ، مديران شهريابراين بنتاثيرگذار است.  شهري مربوط مي شود، 

 است.يكي از گامهاي ارتقاء کيفيت زندگي شهري پياده از جمله پياده روها مناسب ايجاد فضاهاي باشند و 

پياده روهاي اصلي شهر، احداث پياده راه ها و  را از طريق نوسازيو دهه اخير تالش زيادي د سازمان زيباسازي شهر تهران که در در

 ، براي حصول به شهر خوب و سالم برداشته است ، وسعه فرهنگ زندگي شهريدر جهت ت ، با محوريت پياده ،ساخت فضاهاي جمعي

رضايت شهروندان شهر، بتواند تا است ارتقائ کيفي محيط شهري وابسته به زنجيره اي از اقدامات توسعه پياده مداري و اعتقاد دارد که 

شناخت و آگاهي بيشتر مديران ، حرفه مندان و مردم از اين  احساس تعلق به مكان و زمينه مشارکت درتوسعه پايدار شهر را فراهم آورد. 

از مديران  ، توسط آقاي دکتر سيد مهدي معينيکه  ، کتاب حاضر رامي باشد. لذا اهداف ياد شده در نيل به وريات اوليه رموضوع از ض

شهري از تجربيات جهاني و موانعي که بر سر راه يت مديردست اندر کاران منبعي مفيد مي داند تا نگاشته شده اجرايي شهرداري تهران 

ش ايمني، دسترسي ينظير افزا ، از طريق ايجاد تسهيالت مورد نياز پيادهپيدا نموده و تالش نمايند تا ي پياده مداري است آگاهي بيشتر

و از طريق حضور انتخابي پيادگان در فضاهاي داده، سهم جابجايي پياده را در نظام حمل و نقل افزايش  و ...  ان، پيوستگي شبكهآس

  .ورندآارمغان به سرزندگي بيشتري به شهرها  ، عمومي


