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گان هب پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشت
هب پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که رد این سردرتین روزگاران بهترین پشتیبان است

که فریاد هب پاس قلب اهی زبرگشان رس است و سرگردانی و رتس رد پناهشان هب شجاعت می گراید
و هب پاس محبت اهی بی ردیغشان که هرگز فروکش نمی کند

  با سپاس ازهس وجود مقدس :
آانن که انتوان شدند ات ما هب تواانیی ربسیم…

مواهیشان سپید شد ات ماروسفید شویم…
و عاشقاهن سوختند ات گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…

پدرانمان
ماردانمان

استادانمان
ززیمان تقدیم می کنیم... این مجموهع را هب پدر و مارد ع
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پیشگفتار مولف 
پیاده به عنوان يکی از اجزای اصلی سامانه حمل و نقل شهری مطرح است. در کشورهای 
در حال توسعه، از جمله ايران، به اين جزء توجه چندانی نشده است. از اين رو بايد مانند 
ديگر اجزای سامانه حمل و نقل شهری به پیاده و مشکالت آن توجه شده و راه حل های 
مناسبی برای ساماندهی فضای حرکت پیاده ها در شهر و محله، که از همه مهمتر تأمین 
ايمنی الزم و راحتی در حرکت است، ارائه شود. پیاده و سواره متآثر از حرکت يکديگرند. 
هنگامی که پیاده و وسیله نقلیه موتوری بطور همزمان در يک سامانه حمل و نقل شهری 
قرار می گیرند، کنش و واکنش پیاده به سه حالت عمده بروز می کند: “ تأثیرپذيری وسیله 
نقلیه از پیاده“. تأثیرپذيری از وسیله نقلیه“ و”  تأثیرپذيری پیاده از پیاده” فراموشی در چند 
محله های  هويت  رفتن  میان  از  بسیاری  عوامل  کشور،  شهرهای  اغلب  در  گذشته  دهه 
شهری و نیز جايگاه انسان و پیاده در شهر شده است. اغلب طرح های باالدست شهری 
که بر روی طرح شبکه معابر و جانمايی کاربری زمین تمرکزدارد، شهر را صرفًا به عنوان 
يک پالن می نگرد و به روابط اجتماعی و انسان ها کمتر توجه دارد، و بعبارتی در اين طرح 
تصوير بر اين که “مردم در شهرها و محله هستند و نه آنکه در آن زندگی می کنند” در اين 
پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از روش های مناسب و با ديدگاه های گوناگونی 
ازجمله مالحظات برنامه ريزی و طراحی شهری از يکسو و مالحضات مهندسی ترافیک 
از سوی ديگر، گام های موثری برای ساماندهی و طراحی فضای حرکت پیاده در منطقه 
مورد مطالعه “ساماندهی پیاده روهای شهری مطالعه موردی حدفاصل میدان هفت تیر-
فلکه ساعت)میدان شهداء( شهر ياسوج” برداشته شود. در اين پژوهش از هر دو روش 
اسنادی)کتابخانه ای( و پیمايشی)میدانی( به شرحی که در زير می آيد استفاده خواهد شد. 
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پس از درک ضرورت احداث پیاده راه ها و ارائه تعريف و تاريخچه ای از آنها، تمرکز بر 
ارائه مولفه های کیفی مورد توجه برای طراحی مطلوب اينگونه فضاهای شهری می باشد. 
بدين منظور ابتدا مبانی نظری پیرامون کیفیت های فضاهای شهری مطلوب بطور عام مورد 
بررسی قرار گرفته، سپس در يک مقايسه تطبیقی بین معیارهای کیفیت و ماهیت پیاده راه 
به عنوان يک گونه فضای شهری، معیارهايی که ماهیت نزديکتری به پیاده راه داشته اند، 

انتخاب گرديده است.


