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Abstract 

A city can be known as a good city that provides vitality ,diversity and adequate security for presence and movement of its 

people and supports social and cultural interaction , dialogue , watching and experience , walking and pause to its citizen. 

Thus, amount of pedestrian presence in urban public areas can be an indicator for social life and vitality of cities and it is 

obvious that creation and improvement of environmental condition and suitable field for presence of pedestrian will be 

undeniable. Basically , having adequate and useful information about quality of urban space and real function of them for 

pedestrian use is necessity .Therefore, it is essential to use scientific and systematic methods to provide useful information , 

that they help us to evaluation of quality of physical  environment  and measurement of urban spaces function for pedestrian 

use .For this goal , authors want to introduce the SPACES (Systematic Pedestrian And Cycling Environmental Scan) as a 

simple and comprehensive way for evaluate of physical quality of walk-way , and then present a theoretical framework to 

design and improve of pedestrian spaces.    
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 ارزیاتی کیفیت کالثذی پیادُ راُ:

 ""SPACESهؼرفی تکٌیک 

 چىیذُ 

ؿْشی سا هی تَاى ؿْش خَب داًؼت وِ ػشصًذگی ،تٌَع ٍ اهٌیت وافی سا تشای حوَس ، حشوت ٍ تىاپَی هشدهاًؾ فشاّن       

وٌذ؛ؿْشی وِ اهىاى تثادالت ارتواػی ٍ فشٌّگی ،گفت ٍ ؿٌَد ،تواؿا ٍ تزشتِ ،لذم صدى ٍ هىج وشدى سا دس اختیاس ؿْشًٍذاى 

س پیادُ دس ػشكِ ّای ػوَهی ؿْش هی تَاًذ ؿاخلی تشای حیات ارتواػی ٍ ػشصًذگی خَیؾ لشاس دّذ ؛اص ّویي سٍ هیضاى حوَ

ؿْشّا ًیض تاؿذ ٍ تذیْی اػت وِ ایزاد ٍ تْثَد ؿشایي هحیٌی ٍ تؼتش هٌاػة تشای حوَس پیادُ اص ایي هٌظش اهشی اًىاسًاپزیش 

واسوشد ٍالؼی ایي گًَِ فواّا تشای اػتفادُ خَاّذ تَد. دس هَسد ویفیت فواّای ػوَهی ؿْش اص هٌظش حشوت پیادُ ٍ ایٌىِ 

وٌٌذگاى چگًَِ خَاّذ تَد ،اػاػاً ٍرَد اًالػات هٌاػة ٍ وافی، ًیاصی حتوی اػت؛تٌاتشایي رْت فشاّن وشدى اًالػات 

سایی واسآهذ ، الصم اػت اص سٍؽ ّای ػلوی ٍ ًظاهٌذ اػتفادُ گشدد تا ها سا دس اسصیاتی ویفیت هحیي والثذی ٍ ػٌزؾ هیضاى وا

 فواّای ؿْشی تِ هٌظَس اػتفادُ پیادُ اص آًْا یاسی سػاًذ.تشّویي اػاع،ًگاسًذگاى همالِ حاهش تشآًٌذ وِ سٍؽ

spaces ،تِ ػٌَاى سٍؿی ػادُ ٍ دس ػیي حال راهغ وِ تِ هٌظَس اسصیاتی ویفیت والثذی هؼیشّای پیادُ تؼشیف ؿذُ اػت

  پیادُ اسائِ ًوایٌذ. هؼشفی ٍ چاسچَتی ًظشی رْت ًشاحی ٍ تْثَد فواّای

 ،ویفیت والثذی ،پیادُ ساSPACESُ ٍاطگاى ولیذی:تىٌیه

 هقذهِ 

ّا دس ایي اسصیاتی هَحشتش خَاٌّذ تَد؟لٌؼاً تشًاهِ سیضی ٍ ًشاحی  ویفیت والثذی پیادُ ساُ چگًَِ تایذ اسصیاتی ؿَد ٍ وذام رٌثِ

فشٌّگی ٍ التلادی هتؼذدی دس استثاى اػت ٍ هؼیشّای پیادُ تایذ پیادُ ساُ ّا ػالٍُ تش رٌثِ ّای هؼیش ، تا ٍرَُ ارتواػی ، 

دسًظام راهغ استثاًی ؿْش رایگاُ ٍیظُ خَد سا داؿتِ تاؿٌذ ،اها تِ ّواى هیضاى وِ همیاع والى تشًاهِ سیضی ٍ ًشاحی پیادُ ساُ 

، حوَس ػٌاكش ًثیؼی ، هثلواى ؿْشی ّا تایذ اًذیـیذُ ؿًَذ ،رضئیات ارشایی ،رٌثِ ّای صیثایی ؿٌاػاًِ هؼش ،ویفیات تلشی 

دس لالة پیادُ ساُ ّا ، هشاوض  ٍ... ًیض ًمؾ غیش لاتل اًىاسی دس واسایی تیـتش آًْا داسًذ .آًچِ هؼلن اػت هؼیشّای ٍیظُ پیادُ

وِ خشیذ پیادُ ٍ فواّای ؿْشی ون ٍ تیؾ ٍ الثتِ ًِ دس ػٌحی لاتل دس ؿْشّای اهشٍص دیذُ هی ؿًَذ اها هؼالِ آًزاػت 

ّوَاسُ تشای  -یؼٌی اسصیاتی–ّواًٌَس وِ اسصیاتی یىی اص حلمِ ّای هفمَدُ دس فشآیٌذ ًشاحی ؿْشی هاى اػت ایي هشحلِ 

تشسػی ویفیت والثذی پیادُ ساُ ّا یا دیذُ ًـذُ ٍ یا تلَست گزسا ٍ اروالی اص آى گزؿتِ این؛تٌاتشایي ًشاحی ػاصٍواسی ػادُ 

ی اػت ٍ اص ّویي سٍ دس پظٍّؾ پیؾ سٍ للذ داسین تِ هؼشفی یىی اص ایي سٍؿْا ٍ اػتٌٌاد ًظاهٌذ دس ایي تاب هشٍس ٍ،راهغ 

 فشآیٌذی تشای اسصیاتی ٍ ًشاحی پیادُ ساُ ّا اص هٌظش آى تپشداصین. 

 پیادُحضَر ٍرٍد اتَهثیل ٍ تصَیری از شْرّای جذیذ؛ تقاتل  .1

هَهَع حشوت ٍ دػتشػی ًیض تا اختشاع ی هاؿیي تش صًذگی اًؼاى، پغ اص اًمالب كٌؼتی ٍ تِ دًثال آى، حشوت تِ ػَی ػلٌِ

اتَهثیل، دػتخَؽ تغییشاتی ؿگشف گـت. ایي هَهَع، ؿاهل ًیف ٍػیؼی اص تغییشات، اص رولِ دس اتؼاد والثذی ٍ فوایی 

تا اختشاع خَدسٍی ؿخلی ٍ »تاؿذ. هحیٌی، ػالهت ارتواػی ٍ سٍاًی، هؼائل فشٌّگی ٍ التلادی هیؿْشّا، هؼائل صیؼت



سٍی ّا ٍ هؼیشّای ػَاسُ. ّش سٍص ًیاص تِ هؼاتش، تضسگشاُْشّا ًیض تِ تذسیذ تغییش وشدُ اػتی ؿافضایؾ سٍصافضٍى آى، چْشُ

ؿًَذ تا ساُ تشای ػثَس خَدسٍی ؿخلی تاص ؿَد. ّا ٍ تٌاّای اسصؿوٌذ، تخشیة هیؿَد. تِ ّویي دلیل تافترذیذی احؼاع هی

تا افضایؾ تؼذاد خَدسٍی ؿخلی، ّوِ دس فىش تؼشین هؼیش ٍ اهىاى حشوت تؼذاد تیـتشی خَدسٍ دس ػٌح ؿْش  ّش سٍص

تَاًذ آحاسرثشاى ًاپزیشی تشای اًؼاى ٍ ، هیتشدد تیؾ اص حذ خَدسٍّا دس ؿْش حوَس ٍ ،چٌیيایي .[271 :1386پاوضاد ] «ّؼتٌذ

اتالف هٌاتغ تزذیذًاپزیش اًشطی، سٍی ٍ حوَس افشاد پیادُ دس ؿْش، دُػالٍُ تش واّؾ پیا اؽ داؿتِ تاؿذ؛ وِهحیي صًذگی

ای، اًحٌاى هشاوض تاسیخی ّای هحلِهحیٌی، اصدحام ٍ تشافیه صیاد، تلفات هشگثاس اًؼاًی، گؼؼت تافتّای صیؼتآلَدگی

ّوچٌیي فواّای ؿْشی خَدسٍهذاس، ذ. ٌتاؿػَء هیی ایي آحاس ؿْشّا، اص تیي سفتي ٍ یا افت ویفیت فواّای ؿْشی، اص رولِ

  دّذ.حوَس الـاسی چَى هؼلَالى رؼوی، وٌْؼاالى ٍ وَدواى سا دس ؿْش، تِ ؿذت واّؾ هی

ؿًَذ. تلیشی هظدّی ّا هیسٍی ٍ حشوت پیادُهتأػفاًِ ػَاهل تؼیاسی دس ؿْشّا، تاػج تاصداسًذگی اص سًٍك پیادُ

ی صیاد، صهاى ًَالًی ػفش ٍ ػَاهل هحیٌی اص لثیل: ایوٌی، فاكلِ»ؿواسد: هی تشخی اص ایي ػَاهل سا چٌیي تش [2 :1388]تلیشی

ای ؛ وِ اوخش ایي ػَاهل، ػوَهاً دس چشخِ«هذاسػاخت پیادُّای اًؼاىسٍّای هٌاػة ٍ فمذاى هحیيػشٍكذا، ػذم ٍرَد پیادُ

خلَف دس ایي لشى رذیذ، ِی گزؿتِ ٍ تتش ّویي اػاع، دس چٌذ دًِّادسػت، ًاؿی اص افضایؾ حوَس خَدسٍ دس ؿْشّاػت. 

تِ ؿْشّایی اًؼاًی، پَیا ٍ ػشصًذُ، هَسد  هحالت هؼىًَی ٍ ًیض تثذیل ؿْشّا ؿْشّا ٍ« 1هذاس وشدىپیادُ»ٍ « هحَسیپیادُ»

 دس تؼیاسی اص وـَسّا، هخلَكاً وـَسّای اسٍپایی لشاس گشفتِ اػت.تَرِ رذی واسؿٌاػاى ٍ هذیشاى ؿْشی 

 رٍی در شْرّای اهرٍزگاُ ٍ ًقش پیادُ ٍ پیادُضرٍرت، جای 1-1

تِ ًَس ولی »سٍد. ؿواس هیتٌْا دس گزؿتِ، تلىِ اهشٍصُ ًیض یىی اص هْوتشیي اؿىال راتزایی اًؼاى تِسٍی ًِؿه پیادُتی

-تشای هـاّذُسٍی ٌَّص هْوتشیي اهىاى تشیي ؿىل راتزایی اًؼاى دس هحیي اػت؛ ٍ پیادُتشیي ٍ هشٍسیحشوت پیادُ، لذیوی

سٍی داسای تاؿذ. پیادُّای ًْفتِ دس هحیي هیّا ٍ رارتِّا ٍ احؼاع ؿَس ٍ تحشن صًذگی ٍ وـف اسصؽّا، فؼالیتی هىاى

ی ؿْش، ّای هحیٌی اػت. تٌاتشایي، چْشُاّویت اػاػی دس ادسان َّیت فوایی، احؼاع تؼلك تِ هحیي ٍ دسیافت ویفیت

، حتی پا سا فشاتش ًْادُ ٍ دس ایي صهیٌِ، وٌف الخش .[13 :1386پاوضاد]« ؿَدؿْشی احؼاع هی تیـتش اص ًشیك گام صدى دس فوای

 .[16 :1381وٌف الخش ] داًذپیـشفت ٍ توذى ها دس گزؿتِ ٍ حال سا، هذیَى حشوت ػاتش پیادُ هی

پغ اص رٌگ رْاًی ٍ تاصػاصی كاً خلَتاؿذ. اخیش هی ّایهَهَع پیادُ، هتؼلك تِ دِّكحثت دس ایي صهیٌِ ٍ ایي ًَع ًگاُ تِ 

هحَس، تِ ػٌَاى چَى ٍ چشای اتَهثیل، هَهَع پیادُ ٍ ؿْشّای پیادُی حوَس تیسٍی ػىٍِ ّوچٌیي تا آؿىاس ؿذى آىؿْشّا 

 تش ایي اػاع، ؿْشّای صیادی دس اسٍپا ٍ اهشیىا، الذام تِ سیضاى ؿْشی لشاس گشفت.هَهَػی رذی ٍ حیاتی، دس دػتَس واس تشًاهِ

 تْثَد ویفیت :تَاى تِهی»ّا، اص هْوتشیي اّذاف ایي ًشح ًذ.دًوَ «2ًشح راهغ ػاتش پیادُ»ّایی تحت ػٌَاى: ی ًشحتْیِ

ی ، تؼاٍی حمَق تشای اػتفاد6ُ، آصادی اًتخاب هؼیش ٍ ػفش، ػشصًذگی التلاد5، ویفیت َّا4ّا ٍ حشوت، دػتشػی3صًذگی

ٍ ًیض ایزاد هحیٌی  گزاسی ٍ تاصگـت ػشهایِ، ػالهتی ٍ ایوٌیحول ٍ ًمل، ػشهایِ یىؼاى اص هحیي، استثاى هٌاػة واستشی ٍ

، ًیَرشػی، لٌذى، 7: ٍیؼىاًؼیي، هشیلٌذ، واهلَپغچَى ییؿْشّا تَاى اصهی رولِایي اص . [6 :1385هؼیٌی ] «اؿاسُ وشد پایذاس

 .ًام تشداًتاتاستاسا ٍ ... ، هذیؼي، ػ8پاسیغ، اٍتاٍا، اٍولٌذ، دًَس، پَستلٌذ، والذ اػتیـي، دلَس

دس دس حال حاهش  اؿاسُ ًوَد. اٍ،، هؼواس ٍ ًشاح ؿْشی داًواسوی «یاى گل»ّای تِ تالؽتَاى دس ایي صهیٌِ هیّوچٌیي 

دس تؼوی »داًذ: لاتل تـخیق هی -ٍ الثتِ دس استثاى تا حوَس پیادُ دس ؿْش -، دٍ سٍیىشد هتواد سا سیضی ؿْشی اهشٍصتشًاهِ

تشخی اص دس ٍلی سٍی ٍ صًذگی روؼی سٍ تِ صٍال اػت. ؿَد، پیادُتا تىیِ تش ایٌىِ صًذگی تیـتش ٍ تیـتش خلَكی هیؿْشّا 



ؿَد؛ تا اص ایي ساُ، فوای صًذگی خلَكی تا للوشٍی سٍی، حوایت هیصًذگی روؼی تا هؼشفی ًَاحی هٌاػة پیادُ ؿْشّا،

 ؿواسد:ػِ ًَع ؿْش سا تش هی ،گل. تش ّویي اػاع [1 :1389گل ] «ػوَهی تىویل گشدد

اًذ؛ تا حذی وِ ػاتشاى پیادُ ٍ صًذگی ّا غشق ؿذٍُآهذ تیؾ اص حذ اتَهثیلؿْشّایی وِ دس سفت :9ؿْش پش اصدحام .1

 اًذ.روؼی تمشیثاً تِ دػت فشاهَؿی ػپشدُ ؿذُ

 اػت.ّا حشوت پیادُ ٍ صًذگی روؼی واهالً هٌشٍد ؿذُ ؿْشّایی وِ دس آى : 10ؿْش سّا ؿذُ .2

ّای تزوغ ٍرَد داسد. ّوچٌیي ٍ هىاى خشیذّای هىاىهذ، ٍآدس ایي ؿْشّا، تَاصى هؼمَلی هیاى سفت ؿْش احیا ؿذُ : .3

تِ چـن  ّاؿْشلؼن اص ّای هشدهی دس فواّای ػوَهی دس ایي سٍی ٍ دیگش فؼالیتافضایؾ چـوگیش دس هیضاى پیادُ

 .[9 :1389گل ] خَسدهی

ّای روؼی اهي، پَیا ٍ ػشصًذُ، ػثَس ٍ هشٍس ٍ فؼالیت پیادُ تِ ّوشاُ اهىاًاتی تشای دسًگ ٍ وؼة ی داؿتي ؿْش ٍ هحیيالصهِ

تَاى هضایای حشوت پیادُ دس ؿْش سا چٌیي ػٌَاى وشد: ػذم اػتفادُ اص هٌاتغ اًشطی تزذیذًاپزیش، هی تزشتِ اػت. تش ّویي اػاع

ّای تاسیخی ٍ حفظ تافتسًٍك التلادی، ی ؿْش ٍ تَػؼِؿْش، ٍرَؽ، ػشصًذگی ٍ پَیایی ػذم آلَدگی هحیي صیؼت، رٌة

، لذم تِ لذم 11سٍیػالهت ٍ ًـاى فشدی ٍ ارتواػی ٍ ًیض افضایؾ تؼاهالت ارتواػی. ّوچٌیي تا افضایؾ لاتلیت پیادُفشٌّگی، 

رَ ّویي ساػتا، واؿاًیدس  تش خَاّین ؿذ.ّای پایذاسی ًضدیهٍ دس ًتیزِ تِ یىی اص ؿاخلِ 12تِ ػوت ؿْشّای لاتل صًذگی

دس ػالهت رؼوی سا سٍی ًمؾ پیادُ داًذ؛ چٌاًچِی پایذاس ؿْشی هیّا سا ػاهل تَػؼِپیادُ ساُ [194-186 :1389]واؿاًی رَ

 .داًذتؼیاس هْن هی سٍی،ًاؿی اص پیادُی پایذاس ارتواػی، التلادی، فشٌّگی ٍ ػیاػی ٍ سٍحی، حفاظت اص هحیي صیؼت، تَػؼِ

 ّای حضَر ٍ ػثَر پیادُیاتی کیفیات هحیغی هکاىارز 1-2

ٍآهذ ٍ ٍآهذ ٍ الگَّای پاسویٌگ داسًذ. تٌاتشایي، اهَس هشتَى تِ سفتاغلة، ؿْشّا، آهاس تؼیاس خَتی دس هَسد رشیاى سفت»

دسیافت اًالػات دس ؿًَذ. تا ٍرَد ایي، ٌّگاهی وِ ًَتت تِ خَتی تاصًوایی هیسیضی هؼوَالً تِپاسویٌگ دس فشآیٌذّای تشًاهِ

سػذ، هؼوَالً اًالػات وٌٌذگاى هیهَسد ویفیت ؿْش اص دیذ ػاتشی پیادُ، یا چگًَگی واسوشد ٍالؼی فواّای ؿْشی تشای اػتفادُ

، هَهَع یادُاًگاؿتي ًمؾ پًادیذُسیضی ٍ ًشاحی ؿْشّا، دس تشًاهِ. دس ایي ؿشایي، [2 :1389گل ] «اًذوی دس دػتشع اػت

ی خاهی تشای ػَاًح ساًٌذگی ت ٍ هتحشن دس هؼیش حشوت خَدسٍّا ٍ هادُتِ ػٌَاى هاًؼی ػخای وِ تَد. پیادُػزیثی ًخَاّذ 

ؿْش ٍ فوای ؿْشی تایذ »سیضاى ؿْشی، ّوچَى والي، تش ایي تاٍسًذ وِ ، تؼیاسی اص واسؿٌاػاى، ًشاحاى ٍ تشًاهِتٌاتشایي .اػت

-. ایي حشوت، تزشتِپزیش ٍ هٌؼٌف تاؿذای ؿىلحشوت دس ؿْش تشایؾ تزشتِ یفشدی وِ تزشتِاص ًظش فشد پیادُ ًشاحی ؿَد. 

ای اػت وِ ًی آى لٌایف هىاؿفِ ٍرَد داسد ٍ ًـاى ٍ رزاتیت حاكل اص ٍرَد توادّا، دس ًوایـی خاف تا یىذیگش پیًَذ 

ًیاصهٌذ وؼة ٍ دسیافت اًالػات الصم اص سیضی ٍ ًشاحی تشای پیادُ، گًَِ تشًاهِایي .[275 :1388واسهًَا ٍ دیگشاى ]« اًذخَسدُ

 ویفیات هحیٌی اػت وِ هحل حوَس ٍ ػثَس ػاتش پیادُ تَدُ ٍ یا خَاّذ تَد.

ؿَد وِ تا حشوت فشد آى، ویفیاتی اص ؿْش ادسان هیدس ّش كَست، دس حشوت تا ػشػت پیادُ، تِ دلیل خلَكیات هٌحلشتِ

سٍی، اهىاى دس پیادُصدى داًؼت. تِ ًَس هخال، اص لذم تشسٍی سا چیضی تیؾیادَُاى پتپزیش ًیؼت. تِ ّویي خاًش هیػَاسُ اهىاى

ی دلیك هحیي، حظ تلشی ٍ ّوچٌیي دسگیش ؿذى ؿذى، هـاّذُهىج، تغییش رْت، استثاى هؼتمین تا دیگشاى، دیذى ٍ دیذُ

ی ، فشهی13ِّیلییش، ّویي هثٌا تش ٍرَد داسد. -ّاّوچَى ادسان كذاّا، تَّا، لوغ ػٌَح ٍ چـیذى هضُ –تواهی حَاع 

تِ ًظش ٍی دس ّش ػفش دس ػیؼتن ؿْشی ػِ تخؾ ٍرَد داسد: الف( هثذأ؛  ب( »وٌذ. سا ػٌَاى هی« هحلَل راًثی حشوت»

ؿَد )هحلَل راًثی حشوت پیادُ(. تذٍى تَرِ تِ هحل لشاسگیشی هملذ؛  د( ػشی فواّایی وِ دس ًَل هؼیش، اص آى ػثَس هی



آٍسًذ؛ صیشا دس ٌّگام حشوت، هحلَل راًثی ٍرَد هیّا، پتاًؼیل تیـتشی تشای ایزاد تواع ارتواػی تِوی ساُهثذأ ٍ هملذ، تؼ

 .[339 :1388واسهًَا ٍ دیگشاى ]« تیـتشی سا دستش داسًذ

یشی اص گّش لذس فواّا ٍ اهىاًات حشوت هٌلَب پیادُ افضایؾ یاتٌذ، اهىاًات ادسان هحیي ؿْش ٍ تْشُ»پاوضاد هؼتمذ اػت: 

ی حشوت پیادُ، تِ ٍرَد وذام اص اًَاع تشدد، تِ اًذاصُیاتذ. تٌاتشایي، ّیچّای تلشی، فشٌّگی ٍ ارتواػی آى ًیض افضایؾ هیاسصؽ

سٍی ػالٍُ تش ػَاهل اللیوی، ارتواػی ٍ فشٌّگی، تِ هیضاى صیادی، تاتغ ػَاهل ویفیت تاالی ًشاحی ٍاتؼتِ ًیؼت. چشاوِ پیادُ

 .[274 :1386پاوضاد ]« ذتاؿوالثذی هی

پیادُ، دس هَسد ویفیت فواّای ػوَهی ؿْش اص هٌظش حشوت پیادُ ٍ ایٌىِ واسوشد ٍالؼی ایي گًَِ فواّا تشای اػتفادُ وٌٌذگاى 

اهٌیت، : »ّوچَى تشخی ػَاهلتَاى تِ اسصیاتی هی« سٍیلاتلیت فوا تشای پیادُ» ػٌزؾرْت  ّوچٌیي؛ ٍ چگًَِ خَاّذ تَد

پشداخت ...« دلپزیشی ٍ رزاتیت هحیٌی، دػتشػی، پیَػتگی، هؼائل فشٌّگی ٍ ارتواػی، استثاى تیي واستشی ٍ حول ٍ ًمل ٍ 

 . [13 :1385هؼیٌی ]

ّای حوَس ٍ ػثَس اًالػات هٌاػة ٍ وافی ٍ دس اتؼاد گًَاگاى رْت اسصیاتی ویفیات هحیٌی هىاىٍرَد  ّواًٌَس وِ تیاى ؿذ،

سیضی ٍ ًشاحی هؼیشّای پیادُ سا دس تمؼین هٌالؼات الصم رْت تشًاهِتَاى تش ّویي اػاع هی .پیادُ، اهشی اػت هشٍسیػاتش 

 :تٌذی صیش ًـاى داد

 

 رضییات تشسػی ػٌَاى سدیف

ًظام واستشی صهیي، ًظام حول ٍ ًمل، ًظام تأػیؼات ؿْشی، آهاس ووی ٍ ویفی حشوت  هغالؼات کالثذی 1
ّای تْذاؿتی، ٍهغ ی ؿْشی، ػشٍیغّا، ػیوا ٍ هٌظش، احاحیِایوٌی ساُپیادُ، ٍهغ 

 حشوت ًاتَاًاى ٍ ...

هغالؼات هٌْذسی راُ  2

 ٍ شثکِ

ّای ػٌحی، فوای رضییات ارشایی، ؿثىِ تأػیؼات، هـىالت هٌْذػی ٍ ارشایی، آب
 ای ٍ ...ػثض حاؿیِ

هغالؼات اجتواػی ٍ  3

 فرٌّگی

-ّای پیادُسٍی، ؿاخقّای پیادُسٍی، ؿاخقفشٌّگ پیادُاؿتغال ٍ ػفشّای ؿْشی، 

 ّا ٍ ...ساُّا، هذیشیت پیادُساُسٍی، حمَق ٍ همشسات پیادُ

هغالؼات زیست  4

 هحیغی

 هحیٌی، ًمؾ پَؿؾ گیاّی ٍ ...ّا، آلَدگی صیؼتساُاحشات اللیوی دس پیادُ

 1389رَ هٌثغ: واؿاًی

 

تاال، آًچِ دس ایي ًَؿتاس، هَسد تشسػی لشاس خَاّذ گشفت، هَهَع هٌالؼات والثذی اػت؛ چشا  اص هیاى ػٌاٍیي روش ؿذُ دس رذٍل

تش داسد. تٌاتشایي دس ایٌزا، پشداختي تِ هؼائلی چَى: وِ پشداختي تِ توام اتؼاد ٍ صٍایای ایي هَهَع، ًیاص تِ هزالی گؼتشدُ

ّا، هٌاظش هؼیشّا ٍ... سا دس دػتَس ن حول ٍ ًمل، ًظام واستشیی استثاًی ٍ ػیؼتاهىاًات هَرَد تشای ػاتشیي پیادُ، ؿثىِ

-اص سٍؽ هشٍسی خَاّذ تَد تا، اًالػات واسآهذ ًوَدىرْت فشاّن هؼلن اػت ایٌىِ، آًچِ  لیىي دّین.تشسػی خَد لشاس هی

ها سا دس اسصیاتی ویفیت هحیي والثذی ٍ ػٌزؾ هیضاى واسایی فواّای ؿْشی تِ  وِ اػتفادُ گشدد یهٌذمّای ػلوی ٍ ًظا

 "تحت ػٌَاى سا « سٍؿی» حاهش تشآًٌذ تا یتشّویي اػاع، ًگاسًذگاى همالِ هٌظَس اػتفادُ پیادُ اص آًْا یاسی سػاًذ.

Systematic Pedestrian And Cycling Environmental Scan "  ًَس تِ ،ػادُ ٍ راهغ سٍؽهؼشفی ًوایٌذ. ایي

 ؿَد.خَاًذُ هیSPACES " " هخفف



 

 هحیغی ارزیاتی کیفیت ّایتکٌیک .2

ای وِ ًؼثت تِ سًٍذ ًشاحی فواّای ؿْشی دس ؿْشػاصی هذسى هٌشح ٍیظُ پغ اص اًتمادات گؼتشدُاسصیاتی ویفیت هحیٌی، تِ

ّای هتؼذدی دس رْت اسصیاتی هحیٌی اتضاسّا ٍ سٍؽؿذ، دس واًَى تَرِ هتخللاى لشاس گشفت. ایي گشایؾ هٌزش تِ ًشاحی 

ّای گًَاگًَی سا دس تش گیشد؛ وِ دس یه دػتِ تٌذی، تِ ػِ گًَِ، لاتل تمؼین تَاًذ اتؼاد ٍ رٌثِّا، هیؿذُ اػت. ایي اسصیاتی

 ّؼتٌذ:

ًشاحی ؿْشی  اتضاسّا اص هٌظش ویفیت هحیي والثذی ٍدػتِ اص : ایي ای ترای ارزیاتی هحیظاتسارّای هشاّذُ .1

 پشداصد.تِ اسصیاتی هحیي ؿْشی هی

اتضاسّا، اصهٌظش تْذاؿت اص : ایي دػتِ ای ترای ارزیاتی هیساى فؼالیت تذًی در فضاّااتسراّای هشاّذُ .2

 پشداصد.هحیي ٍ ػالهت رؼوی ٍ سٍاًی، تِ اسصیاتی هحیي ؿْشی هی

ش سٍاًـٌاػی هحیٌی ٍ اداسن اص هٌظایي دػتِ اص اتضاسّا، : اتسراّای الزم جْت ارزیاتی ادارک هحیغی .3

 تاؿذ.هی  SPACESّای اسصیاتی دس ایي دػتِ، سٍؽ یىی سٍؽ پشداصد.فوایی تِ اسصیاتی هحیي ؿْشی هی

 : 14(SPACES) ارزیاتی کیفیت کالثذی پیادُ راُ تکٌیک( 2-1

اػتشالیا دس داًـگاُ اػتشالیای غشتی، پظٍّـی دس هَسد اسصیاتی گزاسی ؿَسای هلی ػالهت هیالدی تا ػشهایِ 2000دس ػال 

ای كَست گشفت؛ وِ ًتایذ آى دس لالة ی پیادُ ٍ دٍچشخِ( دس همیاع هحلِویفیت هحیي والثذی )تا تأویذ تش هؼیشّای ٍیظُ

هؤحش ؿْشًٍذاى ٍ هٌتـش ؿذ. فشم تش ایي تَد وِ هحیي والثذی، ًمؾ هْوی دس هـاسوت  SPACESهؼشفی تىٌیه اسصیاتی 

ّای هحیي والثذی تش الگَی فؼالیت ًمؾ هَحشی خَاٌّذ دس ًتیزِ استمای ػالهت ػوَهی ٍ فشدی داسد. دس ایي هیاى ٍیظگی

 داؿت.

تشویة اًالػات حاكل اص ایي  .واس گشفتِ ؿذِدس غشب اػتشالیا ت ، 15ویلَهتش اص هؼیشّای والًـْش پشث 1987ایي تىٌیه دس 

پیادُ ٍ دٍچشخِ سا تِ ًوایؾ  یتلَیشی واهل ٍ دلیك اص ٍهؼیت ویفی هؼیشّای ٍیظُآى، حلیل ًْایی ٍ ت GISدس  ،سٍؽ

 ػادگی ٍ ػشػت اًزام آى اػت وِ تِ آى اػتثاس تیـتشی تخـیذُ اػت.  ،ّای ایي سٍؽاص دیگش ٍیظگی خَاّذ گزاؿت.

 ًحَُ جوغ آٍری اعالػات2-1-1

تش، ؿاهل فاكلِ ّای وَچىتشی تمؼین ًوَد. ایي تمؼیوات وَچههٌالؼِ سا تایذ تِ تخؾی هَسد ّش خیاتاى ٍ یا رادُ دس هٌٌمِ

ی هٌحلش تِ فشد تشای تـخیق ٍ توایض اص دیگش تخؾ ّا تاؿٌذ .ّشوذام اص ایي تمؼیوات ًیض داسای یه ؿواسُتیي دٍ تماًغ هی

وِ اًالػات  ؛هی تاؿذ  X-Y   ٍY-Z:اى فشهی تلَستتمؼیوات اًزام ؿذُ دس خیات .....تاؿذ. تشای هخال تا تَرِ تِ ؿىل هی

 ؿَد.كَست رذاگاًِ تْیِ هیِهَسد ًیاص تشای ّش یه اص ایي تخؾ ّا ت

 



 

 تشای ؿشٍع واس تایذ دٍ ًمـِ تْیِ گشدد :

 ی هَسد ًظش تش اػاع ًام. ّا دس هحذٍدًُمـِ خیاتاى .1

 وِ تِ تمؼیوات ّش خیاتاى دادُ ؿذُ اػت. ّاییی هَسد ًظش تش اػاع ؿواسُّا دس هحذٍدًُمـِ خیاتاى .2

 هشاحل اًزام واس چٌیي اػت:

  یه ًمٌِ هـخق تشای ؿشٍع تشداؿت اًالػات تایذ سٍی ًمـِ دس ًظش گشفتِ ؿَد. ایي ًمٌِ ّوَاسُ دس هشاحل

 گیشد.اًزام واس، هذ ًظش لشاس هی

 پ یا ساػت دلت وشد. اگش هؼیش هَسد ًظش اگش خیاتاى یه ًشفِ یا دٍ ًشفِ تاؿذ، تایذ دس اًتخاب حشوت دس ػوت چ

 وٌین.دٍ ًشفِ تاؿذ اص ًشف چپ ؿشٍع هی

 اػت.  2ی هماتل آى، ٍ لثِ 1ی وٌین، لثًِشفی وِ اص آى ؿشٍع تِ حشوت ٍ تشداؿت اًالػات هی 

 ًَِگیشین.ّای ًاهؼلَم سا دس ًظش ًویصهیي ّای خالی ٍ هح 

 ّا:ٍ تحلیل آى  SPACESّای ارزیاتی تررسی سؤاالت هغرح شذُ در فرم( 2-1-2

ای وِ دس وٌاس هؼیش لشاس گشفتِ، تش اػاع ایي ػَاسم ًثیؼی یّا ٍ ّوِػاختواى ّا/ػَارض:ًَع ساختواى .1

هؼتٌذػاصی ایي هَاسد ًیض تش  یًحَُ. (ؿًَذیّای خالی ًادیذُ گشفتِ هگیشًذ )تٌْا تلَنػؤال هَسد پشػؾ لشاس هی

 اػاع واستشی ؿاى هی تاؿذ:

 ّای اتَتَع ٍ لٌاسایؼتگاُ ،ّاسهپ ،ؿاهل هَاسدی هاًٌذ پاسویٌگ، تضسگشاُ ٍ آصادساُ ّای حول ٍ ًمل:صیشػاخت. 

 :پاییي تِ یه  یوِ ًثمِّای هؼىًَی. دس كَستیؿاهل اًَاع هؼىي اص لثیل ٍیالیی، آپاستواًی ٍ تشد هؼىًَی

 كَست هفلل ایي هَهَع تـشیح ؿَد.ِتایذ ت ،واستشی ٍ ًثمات دیگش تِ واستشی هؼىًَی تؼلك داؿتٌذ

 :تایذ هَهَع ّا لشاس داسدًیض اگش دس تشویة تا دیگش واستشیایٌزا  .تاؿذتاًه ٍ ... هی ،ؿاهل ّشگًَِ اداسُ اداسی ،

 .تَهیح دادُ ؿَد

 هشاوض خشیذ. 

 پوپ تٌضیي ٍ ،شگاُ ّاخذهاتی هاًٌذ تؼوی ... . 

 كٌؼتی. 

 آهَصؿی. 

 ّای ٍسصؿی ٍػَاسم ًثیؼی: پاسن سٍدخاًِ، ػاحل، صهیي ... . 

دس ًظش گشفت وِ دس هَسد پالن  ال تایذ ایي هَهَع سادس پاػخ تِ ایي ػؤ غالة کذام است؟ یساختواى یا ػارضِ 1.1

 تا وذام واستشی اػت.اص ًظش ظاّشی  ،ٍرِ غالة ،ًظشهَسد 

 ست؟، هشاتِ اسَی هسیر در دٍغالة  یساختواى یا ػارضِآیا  1.2

 ًَع هسیر: .2

 ُپیادُ ًشاحی ؿذُ وِ تشای حشوت  ي ٍ ...(تت ،ح هلٌَػی )ػاختِ ؿذُ اص آرش، ػٌگساّی تا ػٌّش گًَِ پیادُساُ: پیاد

  .اًذست ًثیؼی تشای حشوت پیادُ دسآهذُكَِچٌیي هؼیشّایی وِ تاػت. ّن



 ػي واستشاى هتؼذدی اص رولِ پیادُ ٍ ػَاسُ، هَسد اػتفادُ هؼیشّایی وِ تَ :قوـی هـخ هؼیشّای هختلي تا خي

 (.3وـی اًزام ؿذُ اػت )ؿىلن تٌذی هـخلی دس آًْا اص ًشیك خيگیشًذ ٍ الثتِ تشای ایوٌی تیـتش تمؼیلشاس هی

 (4وـی هـخق)ؿىلٍرَد خياها تذٍى  ،هؼیشّایی هَسد ًظش تٌذ لثل وـی هـخق:هؼیشّای هختلي تذٍى خي. 

 ؿَد. اػت تلَست ػذم ٍرَد هؼیش حثت هی اگش هؼیشی دس حال تؼویش ٍ یا ػخت 

 چگًَِ هؼیش دس لثِ یه خیاتاى یا رادُ لشاس گشفتِ اػت؟ هَقؼیت قرارگیری هسیر:  .3

  ُچؼثیذُ تِ خیاتاى یا راد 

  ووتش اص یه هتش تا رذٍل فاكلِ داسد 

  تیي یه تا دٍ هتش تا رذٍل فاكلِ داسد 

  تیي دٍ تا ػِ هتش تا رذٍل فاكلِ داسد 

 تیـتش اص ػِ هتش تا رذٍل فاكلِ داسد 

 ُؿَد .تشیي حالت، هذ ًظش لشاس گشفتِ هیاگش فَاكل هؼیش هتغیش اػت، ػوذ 

 

 ًَع هصالح: .4

 ي یه دػت تت 

 ٌیلٌؼات تت 

 آرش 

 آػفالت 

  ِؿي یا هاػ 

 ٍضؼیت شیة هسیر : .5

  ؿَد .گیشی هیایٌزا ًیض تش اػاع ؿیة ػوَهی یه تخؾ، دس هَسد آى تلویندس 

  تذٍى ؿیة یا هؼٌح 

 ؿیة هالین 

 ؿیة ؿذیذ 

 ٍضؼیت هسیر ٍ هیساى ّوَار تَدى آى: .6

 *هؼیش هؼیف :هؼیشی وِ دس ػٌح یا تیي ؿىاف ّای آى تشآهذگی ، فشٍسٍفتگی ٍ تشن ّای صیاد ٍ ػلف ّای ّشص ٍرَد داسد

هؼیشی وِ دس ػٌح یا تیي ؿىاف ّای آى تشآهذگی ، فشٍسٍفتگی ٍ تشن ّای ون ٍ ػلف ّای ّشص تا حذٍدی  *هؼیش هتَػي:

 ٍرَد داسد

*هؼیش خَب: : هؼیشی وِ دس ػٌح یا تیي ؿىاف ّای آى تشآهذگی ، فشٍسٍفتگی ٍ تشن ّای ون ٍ ػلف ّای ّشص خیلی ون 

 ٍرَد داسد

 



 هَاًغ هَجَد در هسیر: .7

 هثلواى ؿْشی وِ تِ صهیي ًلة ؿذُ اًذ دس ایٌزا هذ ًظش ّؼتٌذ . هیلِ ّا ، تاتلَّا ٍ

 ارزیاتی ٍضؼیت خیاتاى .

 .ًَع خظ:)ترای ّر تخش تقسین شذُ تِ ایي سَال جَاب دادُ هی شَد(8

 *دس خي ػَاسُ تاتلَ ، خي وـی یا ًـاًِ ّایی تشای هـخق ًوَدى هؼیشّای دٍچشخِ ٍرَد داسد .

 ـی یا ًـاًِ ّایی تشای هـخق ًوَدى هؼیشّای دٍچشخِ ٍرَد ًذاسد .* دس خي ػَاسُ تاتلَ ، خي و

.شیة جادُ/خیاتاى:در صَرتی کِ هسیر هستقل پیادُ ٍجَد ًذارد تِ ایي سَال جَاب دادُ خَاّذ 9

 شذ.ًحَُ تخویي شیة هاًٌذ هحاسثِ آى در قسوت قثل است .

 ًیس تررسی هی شَد. .ٍضؼیت جادُ/خیاتاى :هیساى ّوَار تَدى هاًٌذ قثل در ایٌجا10

 .تؼذاد خغَط حرکتی در جادُ/خیاتاى هذ ًظر است.11

 .ٍجَد هحذٍدیت پارک اتَهثیل در عَل هسیر:12

 *اراصُ پاسن دادُ ًوی ؿَد :تاتلَّای پاسن هوٌَع دس هؼیش ٍرَد داسد .

 *هحذٍدیتی تشای پاسن ٍرَد ًذاسد.

 .اًَاع جذٍل:13

 .ًیض هی تَاًذ سٍی آى حشوت وٌذ*رذٍل لة تِ لة خیاتاى وِ یه دٍچشخِ 

 *رذٍل تیشٍى صدُ اص ػٌح خیاتاى 

 *تذٍى رذٍل

 ًتیجِ گیری

ّواًٌَس وِ هـاّذُ هی ؿَد سٍؽ فَق دس وٌاس خلَكیاتی هاًٌذ ػادگی ٍ اًؼٌاف پزیشی الصم ًمٌِ لَت دیگشی ًیض داسد وِ 

 آى تشسػی اتؼاد هتفاٍت ویفیت والثذی اص رولِ :

 هزاٍس هؼیش ٍ تاحیشات فشهی ٍ ػولىشدی آًْاتشسػی واستشی ّا 

  هثلواى ؿْشی ٍ ...  ؿیة ،تَرِ تِ هلالح، 

 تَرِ تِ هؼیشّای هزاٍس 

 ؿْشی دس اهتذاد هؼیش پیادُتَرِ تِ هٌظش  



  اتؼاد صیثایی ؿٌاػی ٍ 

سٍؽ فَق خالی اص اؿىال ًیض ًثَدُ ٍ تِ دلیل ًَع روغ تٌذی ٍ ًتیزِ گیشی ًْایی وِ تؼیاس ػادُ  تا ایي ٍرَدًیض هی تاؿذ .

تا ٍرَد  SPACESوِ سٍؽ  روغ تٌذی ًوَدٍاتتذایی كَست هی پزیشد لاتل ًمذ هی تاؿذ .تٌاتشایي هی تَاى ایي گًَِ 

روغ تٌذی ٍ تحلیل ًْایی ًیاصهٌذ ًشاحی فشایٌذ راهؼیت ٍ ػادگی ٍ اًؼٌاف پزیشی دس هشحلِ تشداؿت اًالػات ، دس ًحَُ 

یىی اص گضیٌِ ّا تشای  هی تَاًذواهلتشی هی تاؿذ.ٍصى دّی ووی تِ هؼیاسّا تؼشیف ؿذُ ٍ ًْایتاً اهتیاصدّی تِ كَست ػذدی 

 تْثَد سٍؽ فَق تاؿذ.

تِ فشآیٌذ پیـٌْادی صیش تشای دس ًْایت تش اػاع هؼیاسّای هٌشح ؿذُ دس تىٌیه فَق ٍ تش اػاع اٍلَیت ّای آى هی تَاى 

 ًشاحی ٍ اسصیاتی هؼیشّای پیادُ ؿْشی سػیذ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هحیي ؿْشی تِ ػٌَاى صهیٌِ هؼالِ

 

 هٌالؼِ والثذی ؿْش

 

 تؼییي هؼائل /اهىاًات

 تؼییي ّذف ولی ًشاحی:

 واسایی هؼیشّای پیادُ دس ؿْش

تعییه اٌذاف عملیاتی در 

 مقیاش شٍر
تعییه اٌذاف عملیاتی در 

 محلًمقیاش 
 پرَژي)پیادي راي(تعییه اٌذاف عملیاتی در مقیاش 

تذَیه جایگاي مسیرٌای پیادي در شبکً ارتباطی 
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 تذَیه راي حلٍا

ارزیابی راي حلٍا َ اوتخاب راي حل 

 بٍیىً

 مرحلً بىذی َ زمان بىذی اجرا



 هٌاتغ

  ، تْشاى: ًحاى.سها تلیشی هظدّی .ت:ّاریسی ٍ عراحی ترای پیادُترًاهِ.1388 .ػي دیِ گَ 

 ،تْشاى:فشیذٍى لشیة .ت:ریسی )عراحی( تردد پیادُ ٍ دٍچرخِاصَل ترًاهِ.1381 .ّشهاى ،الخشوٌف  .1

  .اًتـاسات داًـگاُ تْشاى

ػلی غفاسی ٍ هحوذ كادق  .ت:2002فضاّای ػوَهی ٍ زًذگی جوؼی؛ شْر آدالیذ  .2002.یاى ،گل .2

 .تْشاى: اًتـاسات داًـگاُ ؿْیذ تْـتی (،1389)پَسػْیلی

 .تْشاى: آرسخؾ .ّای کارکردیّا؛ از هثاًی عراحی تا ٍیژگیپیادُ راُ .1389.خـایاس ،رَواؿاًی .3

هؼىي ٍ ؿْشػاصی، هؼاًٍت ؿْشػاصی ٍ  .تْشاى:راٌّوای عراحی فضاّای شْری .1386.رْاًـاُ ،پاوضاد .4

  .ی ؿَسای ػالی ؿْشػاصی ٍ هؼواسیهؼواسی، دتیشخاًِ

: فشیثا لشایی، .تّای ػوَهی، زًذگی شْریهکاى .1388.تین ّیت، تٌشان، اػتیَى تیؼذل .هتیَ واسهًَا، .5

 .تْشاى: اًتـاسات داًـگاُ ٌّش ،هْـیذ ؿىَّی، صّشا اّشی، اػواػیل كالحی

-هذاری، گاهی تِ سَی شْری اًساًیافسایش قاتلیت پیادُ ".1385.ػیذ هحوذ هْذی،هؼیٌی  .6

 ،داًـگاُ تْشاى.27ی ٌّشّای صیثا ؿواسُ"تر

                                                           
1
 Pedestrianization 
2
 Pedestrian Master Plan 
3
 Quality of Life 
4
 Access and Mobility 
5
 Air Quality 
6
 Economic Vitality 
7
 Kamlops 
8
 Delware 
9
 Invaded City 
10
 Abandoned City 
11
 Walkability 
12
 2002روی سن سباستین، اسپانیا، المللی پیادهشعار کنفرانس بین 
13
 Hillier 
14
 www.uwa.edu.au/survey of the physical environment in localهٌالة ػایت صیش اػت:ولیِ هٌالة ایي تخؾ تشگشفتِ اص  

neighborhoods spaces instrument: observers manual 
15
 Perth 


