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 چکیده

. باشادمیاصاههان  شاهر فردوسای خیاباان شهری در سرزندگی در هاراهپیاده بر نقش هدف از پژوهش حاضر تحلیلی

 درواقع. است (غیرآزمایشی) توصیهی تحقیق یک، (هاداده گردآوری فنون) تحقیق دادن انجام روش ازنظروهش حاضر ژپ

 متخصصین کلیه شامل پژوهش مورد آماری جامعه. است تحلیلی – توصیهی روش یک تحقیق این در استهاده مورد روش

 ایان بار و اسات شده یینتع مورگان جدول اساس بر نمونه حجم. باشندمی نهر 5182 تعداد به اصههان در شهری حوزه

 بارای. شاد انتخاا  نهار 912 تعداد ترمناسب وتحلیلتجزیه برای که باشندمی نهر 528 معادل نمونه حجم تعداد اساس

بار منناای آن اه . است شده استهاده تست تی و اسمیرنف -کولموپروف آزمون و spss افزارنرم از هاداده وتحلیلتجزیه

 ساززمینهدر خیابان فردوسی شهر اصههان  هاراههده گردید که افزایش و بهسازی مسیر پیادهمشا ،مورد بررسی قرار گرفت

و با توجه به افزایش  فضای شهریبهنود سرزندگی  تنعبهو  ، بهنود آرامش روحی و روانی ساکنینافزایش رضایت ساکنان

که مدیریت  گرددمیبر همین مننا پیشنهاد . آوردیمفراهم  وکارهاکسبرونق برای تردد انسان در محدوده خیابان زمینه را 

و بر مننای تجار  سایر کشورهای موفق در این زمینه به تدوین ساند راهناردی و  مدارپیاده هایمؤلههشهری با کاربست 

م نماوده کاه اقادا... تجاری و، گردشگری، با نقش اداری هایخیابانسایر  تنعبهنمودن این خیابان و مدار پیادهعملیاتی در 

 .نقش خواهد داشت هاآننتایج مطلو  آن برای مردم و مسئولین در سرزندگی 

 شهر اصههان.، سرزندگیخیابان فردوسی، رضایت، ، راهانسان، پیاده ها:کلیدواژه
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 مقدمه.9

 .طرح مساله9.9

 که راهپیاده کیهیت خصوصبه محیط کیهیت ارتقاء

 رودمای شامار باه شهری حیات بستر بهترین عنوانبه

 دارد پیااده مسایر عملکاردی و کالندی عوامل به بسته

 دهاااة دو در(. 1 ، ص.1938منهاااوت و ساااروش، )

 باه بیشاتری توجه شهری پویایی مطالعات در گذشته،

 توجاه شد باعث امر این و شده است رویپیاده بحث

 جلاب خاود باه را غیرپایادار شهری با مقابله سیاست

 توسااعة(. 143 ، ص.5112، 1پزلمیکااوز و لااو) کنااد

، 5114و همکااران،  5)پیرویاان رویپیاده هایشاخص

، 9وی و چیاو) پیااده عاابران محیط (، ارزیابی44 ص.

 ایان اهمیات دهندۀ جز آن نشان ( و111 ، ص.5119

 و هاااطرح در آن بااه توجااه و شااهر در موضااو 

فضااهای  هایویژگی از یکی. است اخیر هایپژوهش

 کاه اسات سارزندگی (،هاخیابان صخصوبه) عمومی

، 4ماانتگومری) شاودمی پیاده عابران بیشتر جذ  موج

در میان کلیه سهرهای انجام شاده در (. 44 ، ص.1331

روش انجاام  ترینمهمسهرهای پیاده همیشه ، یک شهر

 بایساتیمیعاابرین پیااده . سهر باوده و خواهاد باود

 ونقاالحمل هایسیسااتمعنصاار اصاالی  عنوانبااه

به هماین . مدنظر قرار گیرند هاطراحیدر  شهریدرون

علمی و عملی برای بسیاری از  حلراه هاراهدلیل پیاده 

باا تخریاب  تواننادمیمشکلات حاد شهری هستند که 

، افت کیهیت زنادگی، اقتصادی و فیزیکی هایموقعیت

، آلودگی و تراکم و کوچ طنقه متوساط از مرکاز شاهر

                                                           
1. Lamíquiz & López 

2. Peiravian 

3. Wey & Chiu 

4. Montgomery 

-پیااده. (519-545، ص. 1918، )پااکزاد منارزه کنناد

 جنانش اثرگاذارترین و نیرومندترین عنوانبه سازیراه

 کااه اساات راهکارهااایی از خیابااان، مجاادد طراحاای

 افزایش و خودرو حضور منهی تنعات کاهش منظوربه

 بکااار بسااته شااهری مراکااز و شااهرها در ساارزندگی

 .(8 ، ص.1934حاتمی و عاشوری، ) شودمی

 یکی، پیاده عابران و رهسوا وآمدرفت میان تداخل 

 در. است امروزی شهرهای در مشکلات ترینبزرگ از

 یافتاه افازایش پیوساته وآمادرفت، شاهرها از بسیاری

 و پیااده عابران میان زیادی برخوردهای درنتیجه است؛

 منتقداناه نگاهی وجود. دهدمی رخ موتوری وآمدرفت

 هبا ویژهباه، شهر مرکز در سنگین عنوری وآمدرفت به

 محایط ایجااد باا کاه غیرضاروری ساواره وآمدرفت

 اهمیات حائز، دارد مغایرت سرزنده و گرامردم شهری

 موفقیاات میاازان. (54 ، ص.1913، گاال یااان) اساات

 حضاور و فضاا آن از استهاده میزان با شهری فضاهای

 و معماااری درواقااع. اساات متناسااب آن در انسااان

 افازایش پی در جدایی و افتراق جایبه باید شهرسازی

 آن اه اما ؛باشد هاانسان همنستگی و اجتماعی تعاملات

 هساتیم روبارو آن با شهری فضاهای اغلب در امروزه

 ایان در سااکنان اجتمااعی مشاارکت و روابط کاهش

-51 ، ص.1935، طهماساانی و بهزادفاار) فضاهاساات

 شهرهاسات اساسای نیازهاای از یکی سرزندگی .(14

اجتمااعی  هایسایبآ و شهرنشینی روند توسعة با که

 باه سارزندگی. شاودمی بیشاتر روزروزباه آن اهمیت

 چاه هار و است مکان در فرد فعالیت و حضور معنای

 فعالیات و باشاند داشاته فضاا حضاور در افراد بیشتر

اِس سای ) شاد خواهاد ترسرزنده و پویاتر شهر کنند،
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 انجااام باارای فضاااها اگاار (.989 ، ص.5114، 1آی

 جااذا ، نشسااتن و ایسااتادن، رویپیاااده هااایفعالیت

 رشاد بارای خاوبی زمینه اجتماعی هایفعالیت، باشند

 تماام باوجود (152، ص.1314، 5گهل) داشت خواهند

 تارینمهم، اماروز شهرهای در موجود ارتناطی اشکال

 از اجتماااعی هاایمحیط در افاراد باودن بااهم امکاان

 اکناری) شاودمای مهیاا روهااپیاده و رویپیاده طریق

 .(44، ص. 1939 ،نصب

جدیااد و در  هایاسااکاندر تعیااین الگااو باارای 

 عنوانباه رویپیاادهشهرهای جدید باید به  ریزیطرح

ین ترمناسابو  شهریدرونشیوه جابجایی  تریناصلی

شیوه برای سهرهای کوتاه و متوسط بالااترین اولویات 

 مرمات، همین اولویت را نیز برای نگهداری. داده شود

از . موجاود منظاور دارناد پیاادههای و بهسازی مسایر

و توجاه باه نیازهاای  رویپیاادهطریق بهناود شانکه 

شهرها باید سعی کنناد کاه تعاداد بیشاتری از ، هاپیاده

سهرهای کوتاه و متوسط شهری پیاده انجام گیرد تاا از 

بار وسایل نقلیه جمعی و هم ناین از میازان ترافیاک 

 .کاسته شود هاخیابانموتوری 

تعاداد زیاادی از ساهرهای ، رویپیااده با تشاویق

کوتاه و متوسط که در حاال حاضار باا وساایل نقلیاه 

. پیاااده انجااام خواهااد شااد، شااودمیهمگااانی انجااام 

 هایسیساتماز بار مالی شهر در کمک باه  ترتیباینبه

احیااای مراکااز  .شااودمیهمگااانی کاسااته  ونقاالحمل

ق دولات بلکاه باه اشاتیا هایسیاستبه  تنهانهشهری 

باه نهاع خاود اقادام کنناد نیاز  کهاینشهروندان برای 

 .(541، ص.1918، )پاکزاد گرددبرمی

                                                           
1. Sci 

2. Gehl 

 کیلاومتر 591 با وساعت در این میان شهر اصههان

طناق سرشاماری ساال  1٬381٬581 مربع و جمعیات

سومین شهر پرجمعیت کشاور شاناخته  عنوانبه 1932

یکی از شاهرهای گردشاگرپذیر و  عنوانبه که شودمی

پیشینه عظیم میراث فرهنگی نیازمند توجه به منحاث  با

م خودروهااا و زدحااامااداری و جلااوگیری از اپیاااده

تا از این طریاق بتواناد ضامن بهناود  باشدمیترافیک 

افازایش روناد  ساززمینهشهری  زیستمحیطکیهی در 

حضور گردشگران در این شهر شود تا بر منناای آن از 

اعی آن در راساتای فرهنگای و اجتما، نتایج اقتصاادی

یکای  عنوانبهخیابان فردوسی  .توسعه پایدار بهره بنرد

شهر اصههان باوده کاه محاور  هایخیابان ترینمهماز 

، مرکاز رودزاینادهارتناطی برای رسایدن باه رودخاناه 

شهر، یکی از مسیرهای ممتاد باه میادان اماام، مسایر 

. رسیدن به مراکز متعدد پزشکی در خیابان آمادگااه و ..

کااه اغلااب دارای ترافیااک ساانگین بااوده و  باشاادمی

وسااایل ارتناااطی شخصاای و عمااومی زیااادی در آن 

-جریان دارد، اما به لحاظ تمهیادات لاازم بارای پیااده

نمودن آن اقادام خاصای صاورت  ترپررنگمداری و 

-این امر متضمن بررسای نقاش پیاادهنگرفته است که 

 وصخصابهدر سارزندگی در شاهر اصاههان و  هاراه

یکای منااطق ثقال ارتنااطی  عنوانباهخیابان فردوسی 

جهت دسترسی به مناطق مختلاف گردشاگری مرکاز 

. بار باشادمیشهر و مراکز اداری مختلف حائز اهمیت 

 بار نقاش تحلیلی حاضر پژوهش از این اساس هدف

 فردوسای خیاباان در شاهری سارزندگی در هاراهپیاده

مشاتمل بار پژوهش  سؤالاتکه  باشدمی اصههان شهر

 است:موارد ذیل 
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 باعاث موردمطالعه محدوده مدار نمودنآیا پیاده-1

خواهاد  فضاا ایان از کننده استهاده افراد بیشتر رضایت

 شد؟

 باعث موردمطالعه محدوده نمودنمدار پیادهآیا  -5

از  کنناده اساتهاده افاراد روانی و روحی آرامش افزایش

 شد؟ خواهد فضا این

 باعث موردمطالعه محدوده مودننمدار پیادهآیا  -9

افازایش  باعاث عنارتی به و تجاری هایمحدوده رونق

 خیاباان ایان در واقاع تجااری هاایکاربری درآماد

 ؟شودمی

 مبانی نظریو  پژوهشپیشینه . 2. 9

در  1341برای نخستین بار در اواخر دهاه  راهپیاده

شهرهای اروپا به وجود آماده پاا از جناگ جهاانی 

جنااگ و  هااایخرابییااان بازسااازی دوم و در جر

نوسازی مراکز تاریخی شهرها اندیشه جداسازی معاابر 

 ازحدبیشپیاده و سواره شکل گرفت. دلیل آن ازدحام 

رسایده باود.  ایهشاداردهندهسواره بود کاه باه حاد 

آزمایشاای در ایجاااد منطقااه باای  هایتجربااهنخسااتین 

 اسااتکهلمهلنااد( و ) روتااردامترافیااک در شااهرهای 

خودروهاای  21د( به وجود آمد. در اواخر دهاه سوئ)

شخصی از نواحی مرکزی و تاریخی شهرها باه دلیال 

ترافیاک و  وسایلهبهتهدید مراکاز شاهرهای اروپاایی 

ارزشمند شهری به بیرون رانده شادند  ایبافتهتخریب 

تماام شاهرهای مهام و  تقریناً 1342یکه تا سال طوربه

بخاش بزرگای از  تاریخی اروپاا ورود اتومنیال را باه

-ناحیه تاریخی و مرکزی خاود محادود کارد و پیااده

به وجود آوردناد. در  هاآنتاریخی تجاری در  هایراه

بازگشت  گرایش 1381آمریکای شمالی در اوایل دهه 

-1341به مراکز شهری قوت گرفت و طای ده ساال )

خیابااان پیاااده در شااهرهای آمریکااا بااه  121(، 1381

ایاان نااو   (51 ، ص.1919)قریااب  وجااود آمدنااد

، درواقااع، هاازاران سااال تجربااه شااده و هاجاییجابااه

-هاا را شاکل مایحرکت عابر پیاده ساختار سکونتگاه

داده اساات. زیناااترین مراکااز شااهرهای متماادن نیااز 

 1385شاهدی بار ایان مدعاسات. کانهااگ در ساال 

خیابان اصلی خود اساتروگت را باه یاک معنار پیااده 

 تندیل کرد.

بار  تأکیدبا « طرح ناحیه مرکزی» 1341در دهه   -

مختلط، تسهیلات حرکت پیااده و  های توسعه کاربری

عمومی در شاهر تورنتاوی کاناادا  ونقلحملگسترش 

 اجرایی شد.

مخاتص  هاایخیاباندر کشور فرانسه، توساعه  -

 به بعد شرو  شد. 1342عابران پیاده از سال 

، طرح بهسازی ناحیه مرکازی شاهر 1311سال   -

هاا و بهناود سایمای راهتن بر اسااس گساترش پیادهآ

 کالندی و اجتماعی شهر اجرایی شد.

در آمریکااا، پیاااده راه آزادی در قلااب شااهر   -

بوستون شانزده نقطه ارزشمند تاریخی شهر را باه هام 

(. در 81 ، ص.1913)قربانی و جام کساری  پیونددمی

انجاام شاده در  هاایپژوهشادامه به بررسی برخی از 

 زمینه موضو  پژوهش اقدام شده است:
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 پیشینه پژوهش.9 جدول
 نتایج عنوان سال نویسنده

 5111 1کامون
 کیهیت بهنود در هاراهپیاده نقش بررسی

 شهری زندگی

 شهری محیط در یجایبهجا شکل ترینضروری پیاده عابران حرکت

 را هافعالیت و هامکان مشاهده برای مجال و فرصت بهترین که است

 پیاده، فضاهای گسترش صورت بدین. آوردمی پدید شهروندان برای

 تغییرات بلکه داده قرار تأثیر تحت را شهرها کالندی سیمای تنهانه

 در مردم فرهنگ و اجتماعی رفتار شهری، زندگی کیهیت در نوینی

 بسترهای ارتقاء و اجتماعی مراودات و تعاملات برقراری جهت

 .است کرده ایجاد مردم حضور آن از ترمهم و اجتماعی هایسرمایه

 5111 5فروین
 آسایش بهنود در هاراهپیاده نقش بررسی

 زندگی کیهیت و

 ،دهندمی قرار تأثیر تحت را شهری زندگی کیهیت که عواملی ازجمله

 آسایش و امنیت. باشدمی شهری فضای در شهروندان آسایش و امنیت

 شهر، توسعه و محورانسان شهر ایمعیاره به توجه با نیز شهروندان

 تمامی بایستی بنابراین ؛شودمی محقق هاآن واقعی نیازهای با برابر

 و طراحی تا سنجیامکان ابتدای از و سنجیده انسانی معیار با هامقیاس

 .رود پیش انسان محور با راهپیاده جزئیات کردن پیاده

 و واتسون

 همکاران
5114 

 کیهیت توسعه در اهراهپیاده نقش بررسی

 شهرها اجتماعی

 عوامل تأثیر میزان. کند کمک شهرها اجتماعی کیهیت توسعه در هاراه

 طراحی در زیرا نیست؛ میسر مجزا صورتبه پیاده جریان بر فوق

 و ایستا مههومی شهری، هایفعالیت بستر عنوانبه فضا مههوم شهری،

 تغییر حال در وارههم و فعال پدیدهای بلکه ،شودنمی محسو  منهعل

 .است

 و ویسی

 قیسوندی
1931 

 طراحی و کاربری نقش بررسی و تحلیل

 اجتماعی نشاط در شهری

 تکنولوژیک، زندگی افزایش و شهرنشینی سریع گسترش به توجه با

 حوزه در اضطرابات میزان افزایش و استرس با توأم زندگی امروزه

. است یافته افزایش هاانسان روانی و روحی مشکلات روزمره، زندگی

 ترینمهم از یکی که روانی سلامت هایمؤلهه به توجه فضایی چنین در

 .است ضروری است گذارانسیاست و ریزان برنامه هایاولویت

 و عزیزی

 صهری
1939 

 با موفق هایراهپیاده هایویژگی ارزیابی

 نمونه منعطف فضاهای مههوم بر تکیه

 زارلاله خیابان: موردی

 عصر در اجتماعی تعاملات ایجاد در خود هایویژگی به دلیل هاراهپیاده

 عنوانبه نیز و پیرامونی نواحی اقتصادی تحریک و مجازی ارتناطات

 در را هافعالیت از ایگسترده دامنه که عملکردی چند هایپهنه

 .باشندمی برخوردار اساسی نقشی از گیرندبرمی

 1934 صادقی

 مداریپیاده قابلیت بر مؤثر عوامل ارزیابی

 در شهروندان حضورپذیری افزایش و

 هایراهپیاده احداث منظوربه هاراهپیاده

 هایخیابان: موردی مطالعه شهری پایدار

 همدان شهر مرکز

 دسترسی و پذیریانعطاف ایمنی، و امنیت سرزندگی، عوامل گروه چهار

 که ؛باشندمی مؤثر دارمپیاده و مناسب راهپیاده یک احداث بر ترافیک و

 .باشدمی پیاده عابرین ازنظر تأثیر بیشترین دارای امنیت و ایمنی عامل

 

 

                                                           
1. Carmona 

2. Fruin 
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 9ادامه جدول 

 نتایج عنوان سال نویسنده

 و مورددوان

 اربابان

 اصههانی

1934 
 شهری بر فضاهای هاراهپیاده تأثیر بررسی

 هاو کاربری

 یک تهیه ها،راهدهپیا بخصوص باز شهری فضاهای به کافی توجه عدم

 به بالقوه ظرفیت دارای باز شهری فضاهای تندیل برای جامع برنامه

 عصر در اجتماعی تعاملات و افزایش بر پویایی علاوه پیاده هایمحدوده

و  هامکان در این افزودهارزش در ایجاد بسزایی نقش تواندمی اطلاعات،

 .نماید ایها شهرها اقتصاد وضعیت ارتقای

 1934 جلالی
 سرزندگی و شهری فعال نماهای بررسی

 هاراه

 و شودمی معرفی آن هایویژگی و اجزاء شهری، فعال نماهای ابتدا در

 و گردندمی بررسی آن سرزندگی در مؤثر عوامل و راه پیاده ادامه در

 در شهری فعال نماهای تأثیرات نمونه چند ارائه و مقایسه با درنهایت

 .گرددمی بیان هاراهپیاده سرزندگی

 و فروزانی

 وصال
1934 

 و امنیت ایمنی، میان پیوندی هم رسی

 طراحی در تازه رویکردی سرزندگی

 خیابان: موردی نمونه شهری هایراهپیاده

 مشهد سعدی

 ترینمهم از یکی به شهری فضاهای جذابیت و کیهیت امروزه،

 .است یدهگرد بدل شهرها در زندگی قابلیت و یافتگیتوسعه هایسنجه

 و پوراحمد

 همکاران
1932 

 در شهری هایراهپیاده نقش تحلیل

 در شهری فضاهای سرزندگی ارتقای

 شهریور 14 خیابان

 نتوانسته خود کنونی ساختار و کارکرد به توجه با شهریور 14 راهپیاده

 حضور تداوم برای فضایی ایجاد در و شود محیط سرزندگی موجب

 است بوده ناموفق انیانس هایفعالیت و عابران

 و نیکنام 

 شاطرزاده
1932 

 بهنود بر تأثیرگذار هایمؤلهه بررسی

 تعاملات رویکرد با هاراهپیاده کیهیت

 اجتماعی

 اصلی هایمؤلهه که نهوذپذیری و امنیت خوانایی، سرزندگی، هایمؤلهه

 سطح با داریمعنی ارتناط شوند،می محسو  شهری فضاهای کیهیت

-پیاده شهری فضاهای در شهروندان حضور میزان و تماعیاج تعاملات

 .دارند مدار

 و فرامرزی

 شهنازی
132 

 بر عامل مؤثر پارامترهای بررسی

 افزایش راستای در حضورپذیری

 شهری فضاهای سرزندگی

 و دارند بالایی کنندگیجذ  نهش افراد حضورپذیری در هاراهپیاده

 سرزندگی کیهیت افزایش باعث فضاها این در افراد حضورپذیری

 .گرددمی

 و صهری

 زواره
1932 

 بر شهری هایراهپیاده تأثیر بررسی

 خیابان موردی نمونه اجتماعی تعاملات

 رشت الهدی اعلم

-مکان به سکونتگاهی فضاهای تندیل برای پیاده مسیرهای یا هاراهپیاد

-یادهپ از. اندشده داده اختصاص رویپیاده برای بخشلذت و امن های

 و خاطرات گیریشکل بستر و اجتماعی اندیشه گاهتجلی عنوانبه هاراه

 برای امکان ترینمهم هم هنوز روپیاده و است شده یاد جمعی تعلقات

 .است محیط در نههته هایجاذبه کشف و هافعالیت ها،مکان مشاهده

 پور کوچک

 صهوی و
1932 

 جهت عاملی شهری هایراهپیاده بررسی

 خیابان: مورد نمونه) سرزندگی شافزای

 (اهواز شهر فارسی سلمان

 جهت مناسب و پرتحرک امن، فضای ایجاد با شهری هایراهپیاده چنین

 افزایش سنب... و تهریح خرید، هم ون روزانه هایفعالیت انجام

 این لذا. شوندمی شهری فضای کیهیت ارتقاء و شهروندان رضایتمندی

 طرحی و قرارگرفته شهروندان استقنال مورد واردم بیشتر در پیاده معابر

 .باشندمی موفق
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 9ادامه جدول 
 نتایج عنوان سال نویسنده

 و اکنری

 همکاران
1934 

 محور در راهپیاده طراحی سنجیامکان

 بر تجریش میدان تا قدس میدان شهری

 ادراکی کاربری، کالندی، عوامل اساس

 و صوتی آلودگی و خودروها تردد و ترافیک از دور فضایی ایجاد

 از یکی عابرین مکث و مکان حا و آرامش منظوربه هوا آلودگی

 بهنود و سرزندگی افزایش باعث که باشد تواندمی عواملی ترینمهم

 شودمی فضا شرایط

 و وثوق. 

 صهوی
1934 

 بر تأکید با پیاده محورهای ساماندهی

 طراحی موردی مطالعه محورانسان اصول

 صادقیه دوم فلکه پیاده عابر پل

 به سکونتگاهی فضاهای تندیل برای پیاده مسیرهای یا هاراه پیاده

 در امروزه،. اندشده داده اختصاص پیاده برای بخشلذت و امن ایمکانه

 هایمحیط تقویت دننال به شهری طراحی و ریزیبرنامه هایسیاست

 آسان رویپیاده برای ار ما توانایی که هستیم موانعی بردن بین از و پیاده

 .کندمی محدود ایمن، و

 
 شهری پیاده مسیر .9.2.9

 کاه هساتند محصاوری یهااخیابان هااراهپیااده

نقلیاه  وساایل فقط و شده حذف هاآن در ارهسویکتراف

 بار حمل هایکامیون و دارند دسترسی آن به اضطراری

-در پیااده. باشاندمی تردد به مجاز مشخص ساعات در

 تغییر، مکث، توقف برای پیاده انسان عمل آزادی هاهرا

 گهتاه به است و زیاد دیگران با مستقیم تماس و جهت

 و شاهرها در پیااده عاابرین حرکات آزادی 1کاانن بیو

 .اسات آن شاهر تمادن از خوبی نشانه شهری فضاهای

 اثار دسترسای شانکه معاابر در پیااده عاابران حضاور

 دو جنناه دارای و دارد شاهر کالناد در بخشزنادگی

 -5 شاهریدرون ونقلحمل سیستم -1 باشدمی اصلی

 درروی رو برخوردهاای و ارتناطاات بارای فضاایی

 حیاات تجدیاد هاایراه از یکی کهطوریبه، اجتماعی

 ماؤثرینقاش  که هستند هاراهپیاده شهری مراکز مدنی

 شاهر اجتمااعی و کالنادی محایط ادراک و کشف در

 شاهر هساتند مادنیت و یاتهو، تمادن مظهر و دارند

 .(44 ، ص.1919، اسداللهی)

                                                           
1. Bio cannon 

 کننادمی ایها هاراهپیاده که مهمی هاینقش دیگر از

 باشدمی ترافیک حذف وسیلهبه تاریخی ایبافته احیای

 هامحلاه آن باه نیاز را ساابق اجتماعی طنقات حتی که

. شاودمی محال احیاا اجتمااعی هویت و گرداندبازمی

 شاهری هاایخیابان در ساازیراههپیاد      با هم نین

 کنادمی رشاد، کارده تغییار ماردم شاهروندی عاادت

 گذرانده شهری فضاهای در را بیشتری زمان یکهطوربه

 عاادت فرهناگ و ارتقاا و بهناود به خود نوبهبه این و

 احسااس و دیگاران حقوق رعایت ازجمله شهرنشینی

 .کندمی کمک جامعه برابر در مسئولیت

 محاایط عناصاار از ایمجموعااه :پیاااده سیسااتم

 .رویپیاده تسهیلات و عابرین شامل رویپیاده

 یاا دسترسی مسیر یک از است تعنار: پیاده مسیر

 .است یافته اختصاص پیاده تردد به کهآن از بخشی

 و راه حاریم داخال در کاه ایپیااده مسیر: روپیاده

 .است داشته قرار آن موازاتبه

 مسایر از مساتقل کاه اسات ایپیاده مسیر: راهپیاده

 .باشد سواره
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 باه رسایدن جهات کاه افارادی کلیه: پیاده عابرین

 صاورتبه را ساهر فرایند از مرحله چند یا یک، مقصد

 صاندلی مانناد کمکای وساایل از اساتهاده با یا و پیاده

 .نمایند طی لولینعم دارچرخ

 ساواره انسان و نقلیه وسایل مرور و عنور :ترافیک

پااکزاد، ) گویناد را دیگار نقطاه باه ایقطاهن از پیاده و

 .(514 ، ص.1918

تعریف سرزندگی شهری و نقشش پیشاده راه در 

 تقویت آن

 اصالی محاور ههات از یکای را سارزندگی لینچ

 انادعنارت اصلی محور ههت این. داندمی شهر کیهیت

 و نظااارت دسترساای، تناسااب، معناای، ساارزندگی،: از

 میاادین ،هااخیابان ،هدرگذشتعدالت.  و کارایی اختیار،

 و حضاور بارای محلی شهری، فضاهای کلیطوربه و

 ایان در حضاور باا ماردم. بودناد ماردم آمدنگردهم

 داشاتند؛ بااهم ترینزدیاک برخورد و تعاملات فضاها،

 فضااها، ایان باه ماشین ورود با که نگذشت دیری اما

 باا. شادند تندیل گذر و عنور برای محلی به هاخیابان

 شاادنتررنگکم و مااردم بااین تعاملااات کاام شاادن

 سارزندگی و نشااط شاهری، فضاهای در حضورشان

. یافاات کاااهش محسوساای طوربااه فضاااها ایاان در

 ایهاا ما شهرهای در مهمی نقش مداریپیاده ،درگذشته

 و شاد ساارده فراموشای دست به تدریجبه اما کرد؛می

 عناور برای معابری ایجاد شهرها، در هدف ترینبزرگ

 توجاه شهرها، هوشمندشدن شتابان رشد شد. با هسوار

 اسات شاهری فضااهای مالک و صاحب که انانس به

 بارای پیشارفت و شتا  این شاید. است شده رنگکم

 اتلااف کااهش به کمک و آینده در انسان نیازهای رفع

 دارد ضارورت کاهانچن آن متأسهانه اما باشد، او وقت

 در رزندگیسا و نشااط یعنای بشار نیااز ینترمهم به

کریمای دهکاردی ) است نشده توجهی شهری فضای

 (.11 ، ص.1938و عندالهی، 

 شهری حیات در پیاده فضاهای نقش

 خاناه یاا کاار محال در تنها معاصر زندگی شرایط

 مادیریت و هاافناوری توساعه. شاودنمی تعریاف

 عنوانباه را فراغات اوقاات، شاهری مناسنات زندگی

 بخاش شهری فضاهای. است کرده تعریف نو مههومی

 تأثیرگاذاری و مهام قالب در شهری تجربه گردشگری

، معناوی فضاای. اسات شاده مردم روزمره زندگی در

 زنادگی از گاذار کنادمی جساتجو را ارزش و اصالت

 زنادگی نمودهاای تماام، متأساهانه، اسات کهن خود

 انساان ذهنیات و گرفته خود به کالایی ایصنغه شهری

 محال باه ،شاهری ایمکاناه واقعای و اصیل از تجربه

در  انساان و شاده تنادیل کااذ  هایجذابیت و انتزا 

 قطاع، امار ایان نتیجاه. اسات شده گم مجازی فضای

 مسائله ایان اماا ؛اسات شاهر باا انساان طنیعای رابطه

 شاود؛ شاهرها محلای هایپتانسایل مناافی توانادمین

در  انساان عاالی نیاز برای پاسخی پیاده شهری فضاهای

، نیسات هاراه و بناها فیزیکی تراکم تنها هرش. است شهر

 مدنی و تنلور کمال، تعالی موجد که است بستری بلکه

 پیاده شهری فضاهای و نواحی بازتعریف. است جامعه

 کاردن پار است بارای امکانی هاآن در کیهیت ایجاد و

 باه ملزم النته که مدرن اصطلاحبه مناسنات از ناشی خلأ

، شاهری ناواحی ساویک از اسات؛ نیاز ریزیبرناماه

 اجتمااعی و طنیعای، فرهنگای، تااریخی هایجاذباه

 مقصاد عنوانباه را هااآن توانادمی کاه دارند بسیاری

 رود، تااریخی مراکاز کند تعریف خاطره و گردشگری

، اماااکن مااذهنی، خریااد مراکااز، هاااراهباغ، هااادره
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 و اسات دساته این از... و فرهنگی ارزشمند محورهای

 از بازدیاد، تهریح، خرید، دوستان دیدار ردیگ سوی از

 مراسام در حضاور، زیاارت، طنیعی و فرهنگی میراث

 گونااگونی هاایانگیزه، روزاناه ساهرهای و اجتماعی

 از یکای، بارهم بعاد دو این انطناق با توانمی که است

کاارد  فااراهم را شااهری پایاادار توسااعه هایزمینااه

 .(85 ، ص.1913، عاشوری)

 راییگپیاده هایمزیت

 سه در توانمی را گراییپیاده هایمزیت طورکلیبه

 در که نمود بررسی اجتماعی، اقتصادی، محیطی بخش

 :پردازیممی موارد این از هرکدام به زیر

 محیطی اثرات-الف

 باه توانادمی گرایایپیااده، محیطی اثرات مقوله در

 باه شاودمی کام نقلیه وسایط عنور و تعداد اینکه دلیل

. نمایاد کمک صوت و هوا آلودگی کاهش و نآرام کرد

و  آلاودگی مشاکل باا جهان بزرگ شهرهای اکثر اکنون

 عوامل این و هستند روروبه روزافزونی صوتی آلودگی

و  ترنااامطلو  را انسااانی زیسااتمحیط روزروزبااه

 رویپیااده تواندمی گراییپیاده. نمایدمی آمیزترمخاطره

 به ساوخت نیاز بدون ونقلحمل روش یک عنوانبه را

 تاوانمی کاار ایان باا بناابراین ؛دهاد ارتقااء فسایلی

 مطالعاات. داد انجاام فسایلی ساوخت در جوییصرفه

 افازایش گرایایپیاده طرح اعمال با که است داده نشان

 قنیل عمومی از ونقلحمل وسایط از استهاده در زیادی

. اسات آماده باه وجاود ریلای ونقالحمل و اتوبوس

 بیشاتری در فضاای گراییپیاده طرح اجرای اب علاوهبه

 امکاان بلکاه هاخیابان برای تنهانه دارد وجود هاخیابان

، درختاان، کااری گیااه منااطق برای بهتری ریزیبرنامه

 امکاانی هاااین تماام. آوردمای وجاود به نیز را منلمان

 محیطای بهتار سااختن و خیابان زیناسازی برای است

عاابر پیااده  فضاای برای دجدی معنی یک ایجاد جهت

 .(115، ص. 1911، ایرانمش)

 اقتصادی اثرات-ب

 یکی گهت باید گراییپیاده اقتصادی اثرات مورد در

ترافیاک  باا شاهرهای در که است این آن اولیه اثرات از

 خصوصای بخاش و دولات هرساال موتوری سنگین

بازرگ  اتلااف یاک. گرددمی کلانی هایهزینه متحمل

 پزشاکی هایهزیناه و هاوا ودگیآلا شاامل اقتصادی

منطقاه  در گرایایپیاده که دیگری اقتصادی اثر. شودمی

، اسات منطقاه آن هایمغازه فروش میزان مورد در دارد

 بساتن باا کاه (119 ، ص.همان) است کرده ثابت آمار

 حجام معمولااً منطقاه یاک ساویبهسواره  مسیرهای

 ایان و کنادمی پیادا افازایش فروشایخرده معاملاات

 اجاره بلکه نیست فروش میزان به منحصر فقط افزایش

 اصلی علت. یابدمی افزایش نیز آن اشغال میزان و ملک

 واهماه یا و دیدن آزاد بدون پیاده عابر که است این آن

 ترآساان و راحات توانادمی موتوری ترافیک از داشتن

. باشاد داشته بهتر را هامغازه تماشای و امکان کند خرید

 ایجااد به کمک اغلب پیاده عابر مناطق اراید شهرهای

. نمایادمی توریسات جاذ  بارای مطلو  یک محیط

هماراه  باه تربخشلذت رویپیاده محیط، کمتر آلودگی

 و هاافواره، روپیااده هایکافاه مانناد دیگری تجهیزات

و  توریسات بارای جاذابیت ایجااد باه کماک منلمان

 .شودمی هامحلی

 اجتماعی اثرات-پ

 اجتمااعی اثار چنادین دارای گرایایپیااده اجرای

 رویپیااده ارتقاای باه کماک اینکه همه از اول. است

 ،هااراهپیااده. نمایادمی ونقالحمل روش یک عنوانبه
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 در آناان مشاارکت و شاهروندان هماه حضاور محل

 هماه مقیااس در فضاها این. است شانجمعی زندگی

 هااایگروه پااذیرای بایسااتمی و کاارده عماال شااهر

 در شاهروندان آنجاا، در. باشاد شاهروندان از تلهیمخ

 و آموختاه را باودن باهم یکدیگر، با تعاملی رابطه یک

 بایساتی لذا. کوشندمی جمعی حیات ارتقای جهت در

 جریااان در اجتماااعی زناادگی همااواره هاااراهپیاااده در

 و اساساای هااایویژگی از ساارزندگی روازایاان باشااد،

 بایساتیمی هم ناین فضاا ایان. ستهاراهپیاده اصلی

 خاود و بوده شهروندان از وسیعی طیف جاذ  بتواند

. ساازد هماهناگ خاود درون رویدادهای با همواره را

. ساتهاراهپیااده در مهم هایویژگی از نیز انعطاف لذا

 و شاهروندان هماه حضور متضمن که آن ه درنهایت

 فضااا ایاان ایمناای سااتهاراهپیاااده در دائماای زناادگی

 هاایخیابان(. 519-545، ص. 1918 کزاد،پا) باشدمی

 محال عنوانبه شهرها از خیلی در پیاده عابر مخصوص

 مردم که جایی. کندمیعمل  و تهریحی فرهنگی تجمع

 سالام هم به کنند ومی ملاقات را همدیگر روز طول در

 و نقلیاه وسایط از به دور هایخیابان هم نین. کنندمی

 بارای راحات محیطی ایجاد شده منظرسازی و منلمان

 مختلاف اجتماعی یهافعالیتکردن  درگیر برای مردم

ماداری در پیااده. (39 ، ص.1911، ایرانمش) نمایدمی

فضااای شااهری پیاماادهای متعااددی را دربااردارد کااه 

 وکارکسابرضایت، آراماش و روناق  هاآن ترینمهم

و نناودن آلاودگی  اندازچشامکه رضاایت از  باشدمی

آن بوده و از طرفی آراماش  ساززمینهر زیاد و تردد کمت

به دلیل مشارکت بیشتر مردم، تعلاق اجتمااعی بیشاتر، 

 شاودمیآن  سااززمینهمشاهده بهتر فضای اطراف و ... 

 بارداریبهرهکه تحرک و جابجایی و پیاده رفتن سنب 

 هایزمیناهدر  خصاوصبه هااکاربریبهتر از فضاها و 

فاوق در  مؤلهاهه که بر همین منناا سا شودمیتجاری 

مادل مههاومی  پژوهش حاضر اساتهاده شاده اسات.

 ( ارائه شده است.1) شکلپژوهش در 

 

 
  مدل مفهومی پژوهش.9 شکل

 



  53        ...                              یشهر یدر سرزندگ هاراه ادهیبر نقش پ یلیتحل                                        سال ششم            
 
 

 تحقیق شناسیروش .2

 روش پژوهش. 9. 2

روش مااورد اسااتهاده در ایاان تحقیااق یااک روش 

جامعه آماری مورد پاژوهش . است تحلیلی –توصیهی 

شاهری در اصاههان باه شامل کلیه متخصصین حاوزه 

حجام نموناه بار اسااس . باشاندمینهار  5182تعداد 

جدول مورگان تعیین شاده اسات و بار ایان اسااس 

کاه بارای  باشاندمینهر  528تعداد حجم نمونه معادل 

 .  نهر انتخا  شد 912تعداد  ترمناسب وتحلیلتجزیه

 متغیرها و شاخص های پژوهش. 2. 2

ساوالی  42امه از پرسشان هاادادهبرای گاردآوری 

راه کاه دارای دو شااخص اصالی پیااده استهاده شاده

ساوال  91سوال و سرزندگی شاهری باا  12شهری با 

در سه بعد رضایت، آرامش روحی و روانای و روناق 

 تائیادکه روایی آن به گونه صوری به  باشدمیتجاری 

تن از متخصصین حوزه شهری رسایده و پایاایی آن  2

ر اسااس آلهاای کروننااخ باه نیز برای کل پرسشنامه ب

باارای  واقااع شااده اساات. تائیاادمااورد  14/1میاازان 

و ( 1اساسپایاس) افازارنرماز  هااداده وتحلیلتجزیه

اسامیرنف و تای تسات اساتهاده -آزمون کولموپروف

 .شده است

 قلمرو جغرافیایی پژوهش. 0. 2

 جنااو  در و تهااران کیلااومتری 492 در اصااههان 

 طااول دارای اصااههان شااهر. دارد قاارار شااهر ایاان

 و شارقی ثانیاه 41 و دقیقه 93 و درجه 21 جغرافیایی

 ثانیاه 91 و دقیقاه 91 و درجاه 95 جغرافیاایی عرض

 منطقاه چهاارده به آن شهری محدوده. باشدمی شمالی

                                                           
1. spss 

 شاهری محدوده از خارج در و شودمی تقسیم شهری

 صاهه کوه جنو  ، ازشهرخمینی سمت به غر  از نیز

 از و شاهرشاهین باه شامال سامت از شهر، سااهان و

خیاباان . شاودمی منتهای ساگزی دشات به نیز شرق

فردوساای در مرکااز شااهر اصااههان و در منتهاای الیااه 

چهارراه فلسطین تا پال فردوسای بار روی رودخاناه 

اصاااههان،  شاااهرداری) بااارداردرا در  رودزایناااده

 (.5 شکل)(1932

 های پژوهش.یافته0

 های توصیفییافته. 9. 0

 118) درصااد 81دهنده، نهاار پاساا  912تعاداد از 

 . از( زن هسااتندنهاار 113) درصااد 93(، ماارد و نهاار

، (نهار 113) درصاد 93ساال،  91زیار  دهندگانپاس 

 41-21 باین(، نهار 31) درصاد 95 ساال 91-41 بین

 3) درصاد 9 بالاا سال 21 و( نهر 43) درصد 58 سال،

 41، دهندهپاسا  نهار 912 تعاداد از. دارناد سان( نهر

، لیسااانافوق تحصاایلات ، دارای(نهاار 148) درصااد

( نهار 22) درصاد 51، (نهار 81) درصد 14 دیالمفوق

 تعاداد هساتند. از( نهر 49) درصد 11لیسانا، دکتری 

درصاد  25درصاد مجارد و  41دهنده، پاس  نهر 912

 (.5جدول ) متأهل بودند

 

 

 

 

 

 
 



  شمارۀ اول                                           فیا و توسعة فضای شهری      مجلّة جغرا                                                        91
 

  

 
 نموقعیت خیابان فردوسی در شهر اصفها.2 شکل

 

 درصد() پژوهشی توصیفی هایافته .2 جدول
 تأهل تحصیلات سن جنسیت

 93 زن
 14 دیالمفوق 93 سال 91زیر 

 41 مجرد
 51 لیسانا 95 سال 41تا  91بین 

 81 مرد
 41 لیسانافوق 58 سال 21تا  41بین 

 25 متأهل
 11 دکتری 9 سال 21بیش از 

 های پژوهش(مأخذ: )یافته
 

ر بررسی توصایهی متغیرهاای پاژوهش هم نین د

 میاانگین بیشاترین رضاایت مشاهده گردید که متغیار

 کمتارین( 51/9) تجاری هایمحدوده رونق و( 81/9)

 یهااداده پراکنادگی هم نین. باشدمی دارا را میانگین

 انحاراف باه توجاه تجاری با هایمحدوده رونق متغیر

 ضارایب به هتوج با. باشدمی بیشتر( 81/1) بالاتر معیار

 چا  باه چولاه دارای تحقیق متغیرهای اکثر چولگی؛

 هم ناااین(. منهااای چاااولگی ضاااریب) باشاااندمی

 2/1کمتار از  چاولگی ضاریب مطلق قدر کهازآنجایی

 توزیاع باا انادکی تهاوت دارای متغیرها ، سایرباشدمی

 نیاز متغیرهاا هماه کشایدگی ضاریب. باشندمی نرمال

 پراکنادگی) بودن ترتاهکو دهندهنشان که باشدمی منهی

 قادر چون و است نرمال توزیع به نسنت توزیع( بیشتر

 رضاایت و آراماش روحای، کشایدگی ضریب مطلق

 باا زیاادی تهااوت دارای باشادمی 2/1 مقدار از بیشتر

 کشایدگی توزیاع کهدرصاورتی هساتند نرماال توزیع
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 .(9 جدول)(2/1 از کمتر کشیدگی ضریب مطلق قادر) دارد نرماال توزیع با اندکی تهاوت متغیرها سایر
 

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.0جدول   

 حجم نمونه شکل توزیع پراکندگی هایشاخص مرکزی هایشاخص نام متغیر

  کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانه میانگین 

 115 -82/1 -51/1 18/1 54/1 99/9 81/9 رضایت

 115 -84/1 14/1 92/1 23/1 99/9 41/9 روحی آرامش

 115 -99/1 -11/1 44/1 81/1 84/9 51/9 تجاری هایمحدوده رونق

 های پژوهش(مأخذ: )یافته
 

 ی استنباطیهایافته. 2. 0

 فرض نرمال یبررس. 9. 2. 0

برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهاای مطالعاه 

ای اساامیرنف یااک نمونااه -از آزمااون کولموگااوروف

آن اسات کاه  دهندهشاانننتاایج . استهاده شده اسات

تاوان رد فرض نرمال بودن برای تماام متغیرهاا را نمی

آورده  4نتایج این آزماون در جادول . (P>12/1کرد )

 .شده است

 

 اسمیرنف برای بررسی پذیره نرمال بودن -نتایج آزمون کولموگروف .0جدول 
 p-value آماره آزمون حجم نمونه ابعاد

 145/1 152/1 912 رضایت

 111/1 452/1 912 ش روحیآرام

 412/1 189/1 912 تجاری هایمحدودهرونق 

 113/1 159/1 912 کل

 های پژوهش(مأخذ: )یافته
 

تششی تسششت در بررسششی  سششتفاده از آمششارها .2. 2. 0

 هاشاخص

وابسته رضایت پاژوهش  tآزمون  2جدول شماره 

( 111/1دهد با توجاه باه ساطح معنااداری )نشان می

 33در ساطح  914با درجه آزادی  tقدار آمده مدستبه

تاوان گهات باشد. بر این اسااس میدرصد معنادار می

سااز راه در خیابان فردوسی اصههان زمینهکه رونق پیاده

های رضااایت مااردم و تنعااات ناشاای آن در شاااخص

محیطی اجتماااعی و اقتصااادی، فرهنگاای و زیساات

 خواهد شد.

 

 ضایت کلیبرای متغیر ر tآزمون  جدول .5جدول 

 میانگین درجه آزادی سطح معناداری t متغیر

 11/51 914 111/1 81/25 رضایت

 های پژوهش(مأخذ: )یافته
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 برای متغیر آرامش روحی و روانی وابسته tآزمون .6جدول 
 میانگین درجه آزادی سطح معناداری t متغیر

14/42 آرامش روحی روانی  111/1 914 32/59 

 هش(های پژومأخذ: )یافته
 

-آراماش روحایوابسته  tآزمون  8جدول شماره 

بااا توجااه بااه سااطح  دهاادمیپااژوهش نشااان  روانای

بااا درجااه  tمقاادار  آمدهدسااتبه( 111/1معناااداری )

باا . باشادمیدرصاد معناادار  33در سطح  914آزادی 

بیاان داشات کاه  تاوانمی آمدهدستبهتوجه به نتایج 

کااهش ترافیاک، راه در خیابان فردوسی و توسعه پیاده

بار روح و روان سااکنین و  مسالماًآلودگی هاوا و ... 

 ترددکنندگان اثر مثنت خواهد داشت.
 

 تجاری هایمحدودهوابسته برای متغیر رونق  tآزمون .1جدول 
 میانگین درجه آزادی سطح معناداری t متغیر

افزایش درآمد 

 تجاری هایکاربری
14/42 111/1 914 42/55 

 های پژوهش(مأخذ: )یافته
 

پاژوهش  روناق تجااریوابسته  tآزمون  4 جدول

( 111/1) معنااداریبا توجاه باه ساطح  دهدمینشان 

 33 در ساطح 914با درجه آزادی  t مقدار آمدهدستبه

بیان داشات  توانمیبر این مننا . باشدمیدرصد معنادار 

راه و افازایش میازان تاردد توساعه پیااده هرحالبهکه 

رین، گردشگران و .... در خیابان فردوسای ساکنین، عاب

و سود فروشندگان خواهاد  هاآنبر میزان خرید  تنعبه

 افزود.

نظار کسانه نیاز ماورد  شاخصجهت بررسی این 

 جادولدر  آمدهدساتبهارزیابی قرار گرفت که نتاایج 

 ( ارائه شده است.1)

 

 تجاری هایمحدودهوابسته برای متغیر رونق  tآزمون .1جدول 
 میانگین درجه آزادی سطح معناداری t غیرمت

 21/92 15 111/1 98/115 هاکاربریافزایش درآمد 

 های پژوهش(مأخذ: )یافته
 

وابساته فرضایه اصالی پاژوهش  tآزماون  جدول

( 111/1) معنااداریبا توجاه باه ساطح  دهدمینشان 

 33 در ساطح 15با درجاه آزادی  t مقدار آمدهدستبه

 t. باا توجاه باه مقادار بیشاتر اشادبمیدرصد معنادار 

بیان داشت که نظر کسنه در رونق تجااری باه  توانمی

 مداری بهتر از متخصصین بوده است.دلیل پیاده

 . همبستگی بین متغیرها0.2.0

گیاری از آزماون همنساتگی در این قسمت با بهره

دوی متغیرهای پژوهش پرداختاه پیرسون به رابطه دوبه

 شده است.
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 رابطه همبستگی بین متغیرها.1 جدول
 متغیر رضایت آرامش روحی تجاری هایمحدودهرونق 

854/1 954/1 1 

  11/1 159/1 رضایت

912 912 912 

982/1 1 954/1 

 11/1  19/1 آرامش روحی

912 912 912 

1 982/1 854/1 

 159/1 19/1  تجاری هایمحدودهرونق 

912 912 912 

 ی پژوهش(هامأخذ: )یافته
 

 مربوط یرهایتغم دویهبدو همنستگی فوق جدول

 بسایار هرچناد نگااهی. دهادمی نشاان را تحقیاق به

 متغیرهاای ارتناط میزان، همنستگی ضرایب مختصر به

 در کاه آن اه لایکن و دهادمی نشان را تحقیق اساسی

 تاکتک ارتنااط باشادمی آن قصاد بررسای اینجاا

ش روحای در آراما مخصوصااً و مساتقل متغیرهاای

کاه کمتار از  11/1که با میزان معناداری  است رضایت

نشااان از آن ، 954/1بااوده و مقاادار همنسااتگی  12/1

دارد که تا حدود زیادی بهنود آرامش روحی و روانای 

به پایاداری رضاایت نیاز در شاهرها  تواندمیدر شهر 

آراماش هم ناین رابطاه باین شااخص . منجر گاردد

نیااز معنااادار  تجاااری هایمحاادودهرونااق و  روحاای

 12/1کاه کمتار از 19/1باا میازان معنااداری ) باشدمی

کاه میازان  هرچنادو  (982/1بوده و مقدار همنستگی 

رضاایت  و روحای آراماشمعناداری آن از رابطه بین 

ولی این امر نیز بیانگر آن است کاه بهناود ، کمتر است

روناق شهری باه بهناود  یهاخیاباندر  آرامش روحی

 .شودمیشهر نیز منجر  تجاری یهامحدوده

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه .0

 و زنادگی هایلازمه از حضور و جابجایی، حرکت

وساایل  توساعه به توجه با امروزه که است شهر حیات

 نادیاده و سواره بر تأکید با جابجایی این موتوری نقلیه

 انجاام هایبررسای در. گیاردمی صورت پیاده گرفتن

 پای پیااده مسایر و شاهری یهابانخیا اهمیت به شده

 و کیهیات بهناود با توانیممیکه  گریممی نتیجه و بردیم

، تناو  چاون عاواملی باا مسایرها ایان منظرساازی

 شاد پرداختاه آن به که ؛..و ایمنی و انعطاف، سرزندگی

رضااایت، آرامااش و بهنااود  ساااززمینهکااه ایاان اماار 

 ونقالحمل توساعه باا هم ناین، شاده وکارکساب

 تنگ کاردن شامل، ترافیک مدیریت یهاطرح، عمومی

 پاارک برای اندیشیچاره و روهاپیاده تعریض، هاجاده

 واساطهبه فیزیکی شاهر ساختار اصلاح به نقلیه وسایل

 هایراهپیاده به را شهری مراکز و پرداخته سازیروپیاده

. کنایم تنادیل پیااده(حرکات  بارای فضاایی) جاذا 

 دنناال باه که گراانسان ازیشهرس هدف به ترتیباینبه

 از یکای منزلاهبه و دوچرخه پیاده بخشیدن رسمیت به
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 و ریزیبرناماه و شاهریدرون ونقالحمل هایسیستم

 ارتنااطی شانکه در دوچرخه و مسیرهای پیاده طراحی

 پیااده مسایر هار. ایمشاده ترنزدیاک، باشدمی شهرها

 باه رسایدن بارای، شاهری فضاهای جزئی از عنوانبه

 کااربران داشاتننگه و جذ  درنتیجه و لازم لوبیتمط

باید باه آن  که است معیارهایی داشتن مستلزم، خود در

 مطالعاات از اساتهاده باا پاژوهش ایان در. توجه شود

 یهاطراحی به توجه با و مستقیم مشاهده و ایکتابخانه

 مادارپیاده مسیرهای برای جهان و ایران در مختلهی که

 موردمطالعاه محدوده در طراحی ارائه به بود شده انجام

 مسایرهای طراحی هایروش و اصول تمام به توجه با

 در. شاد اقادام محیط و انسان عمیق رابطه و پیاده مدار

 بایاد باوده مادنظر پاژوهش این در که اهدافی با رابطه

با توجه به متغیرهای مورد بررسای کاه ) که کرد اذعان

 وکاربکساامشااتمل باار رضااایت، آرامااش و رونااق 

 بسایار راهپیااده یاک به تندیل برای مسیر این (باشدمی

و راه پیاادهزمانیکه رضایت از  درواقع. باشدمی مناسب

مداری فراهم شود، خود زیرمتغیرهای متعاددی را پیاده

باه روناق توریسام، روناق  تاوانمیکه  کندمیفراهم 

تجااارت، ساارزندگی، بهنااود روابااط اجتماااعی و ... 

ساایر متغیرهاا را نیاز در  تاوانمیالنته  خواهد شد که

 در مهصال بررسای نماود. طوربهقالب پژوهش دیگر 

 روناق در محادوده ایان نماودن مادارپیاده تأثیر مورد

 و رضااایت نشاااط مااردم افاازایش و تجاااری

 در کاه اطلاعااتی براسااس، فضا این از کنندگاناستهاده

 و یارانا در هااراهپیااده برخای از تجربه و آمده پیشینه

 هااراهپیااده ایان کاه رسید نتیجه این به توانمی جهان

 و ماردم نشااط و افازایش تجااری روناق موجاب

 نیاز عمال ایان و ؛شاد خواهد اجتماعی برخوردهای

 حاا و روحیاه همکااری رفتن بالا باعث خود نوبهبه

 هایروش و اصول رعایت با. شودمی مردم در جمعی

 ایان از اساتهاده ایترضا تاوانمی هااراهپیاده طراحی

در  هااراهپیاادهبر همین اساس بهنود . برد بالا را مسیرها

، رضااایت سااززمینهخیاباان فردوساای شاهر اصااههان 

تجااری  هایمحادودهآرامش روحی و روانی و رونق 

هم نین در بررسی همنستگی بین متغیرهاای . شودمی

پژوهش مشخص گردید که تاا حادود زیاادی بهناود 

باه پایاداری  توانادمیروانی در شهر  آرامش روحی و

میازان معنااداری ) گارددرضایت نیز در شهرها منجار 

هم نین رابطه بین شاخص آراماش روحای و . (11/1

میازان ) باشادمیتجاری نیز معنادار  هایمحدودهرونق 

کاه میازان معنااداری آن از  هرچندو  (19/1معناداری 

ولای ، رضایت کمتر اسات و روحی رابطه بین آرامش

این امر نیز بیانگر آن است که بهنود آرامش روحای در 

تجااری  هایمحدودهی شهری به بهنود رونق هاخیابان

نتایج حاصال از ایان پاژوهش . شودمیشهر نیز منجر 

( کااه در 1934) وصااالبااا نتااایج تحقیااق فروزاناای و 

 و امنیات، ایمنای میاان پیونادی به بررسی هم ایمقاله

 هاایراهپیااده طراحای در تاازه رویکاردی سرزندگی

مشاهد مناادرت  ساعدی خیابان: موردی نمونه شهری

کاه  دهادمی، همسو بوده کاه نتاایج نشاان اندورزیده

 از یکای باه شهری فضاهای جذابیت و امروزه، کیهیت

 زنادگی قابلیات و یافتگیتوساعه هایسنجه ترینمهم

اساات. هم نااین بااا نتااایج  گردیااده باادل شااهرها در

( کاه در تحقیقای 1932) شهنازیی و پژوهش فرامرز

 در حضاورپذیری بر عامال مؤثر پارامترهای به بررسی

فضااااهای شاااهری  سااارزندگی افااازایش راساااتای

، همسو بوده که نتایج نشانگر آن اسات کاه اندپرداخته
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 کننادگیجذ  شنقا افراد حضورپذیری در هاراهپیاده

 باعاث فضاها این در افراد حضورپذیری و دارند بالایی

از طرفی باا نتاایج  .گرددمی سرزندگی کیهیت افزایش

( کاه در پژوهشای 1932) همکارانتحقیق پوراحمد و 

 ارتقااای در شااهری هااایراهپیاااده نقااش بااه تحلیاال

 شااهریور 14 خیاباان در شاهری فضااهای سارزندگی

 نشاان تهران اقدام کرده است، همسو نناوده کاه نتاایج

 و کاارکرد هبا توجاه باا شاهریور 14 راهپیاده دهدمی

 محایط سرزندگی موجب نتوانسته خود کنونی ساختار

 و عاابران حضاور تداوم برای فضایی ایجاد در و شود

 میازان زیارا اسات، باوده نااموفق انساانی هایفعالیت

 اسات ننوده حدی به راهپیاده ابعاد از هرکدام اثرگذاری

 سارزندگی موجاب بتواناد عوامال ساایر کناار در که

 ضاریب باا دسترسی راهپیاده ابعاد نبی در. شود محیط

 .است داشته سرزندگی در را اهمیت بیشترین 558/1

پیشانهادات زیار را ارائاه  توانمیدر همین راستا  

 نمود:

صاحیح در شانکه معاابر  مراتبسلسلهایجاد   -1

منطقااه بااا توجااه بااه موقعیاات شااهری آن و حهاا  و 

 خیابااان عنوانبااهفردوساای  تقویاات موقعیاات خیابااان

جهات  لی و روان سااختن حرکات وساایل نقلیاهاص

مهاام شااهری هم ااون  هااایموقعیترساایدن بااه 

 ، میدان امام و ....رودزاینده

در  هاااتوبوسایجاد ترمینال و پارکینگ بارای   -5

 هایایسااتگاهدادن بااه  مناسااب و تمرکااز هااایمحل

 .پراکنده

اولویت دادن به حرکت وسایل نقلیاه عماومی  -9

 .صینسنت به وسایل شخ

تهکیک دقیاق و صاحیح مسایر عاابر پیااده از  -4

 .سواره

 ساازیکف، مسایر حرکات پیااده سازیایمن  -2

 .مناسب و برداشتن موانع

 فردوساایخیابااان  ایجااد نظاام در شهرساازی  -8

 .موجود هایکاربریبین عملکردها و  ناهماهنگی

ایجاد امکانات لازم در ارائه خدمات باه پیااده   -4

و نظم دادن به منلمان شاهری  وآمدرفتبرای سهولت 

تابلوهاای راهنماایی مسایرها و ، از قنیل کیوسک تلهن
… 

و ایجاد فضای مطلاو   زیستمحیطبهسازی   -1

 .فضای سنز شهری خصوصبه و تمیز

باا  مادتکوتاهبرای  اجراقابل هایحلراهارائه   -3

، بلندمادت ریزیبرناماه هایزمیناهو  هاطرحتوجه به 

هش ترافیاک و روان سااختن آن، کااهش هم ون کا

 هایایساتگاهتردد وسایل نقلیه شخصای و اساتهاده از 

 دوچرخه در خیابان و ...

 کتابنامه

 .11-51، (8)1،هاشهرداری ماهنامه شهری. مراکز در پیاده حرکت به توجه ضرورت (.1918)اسداللهی، ش.  .1

 .44-41 (،21) 1، معماری مجلهشهر.  در انسانی ارتناطات هتوسع بر آن تأثیر و راه. پیاده(1939)نصب، ح.  اکنری .5
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 قادس میادان شهری محور در راهپیاده طراحی سنجیامکان (.1934کولیوند، د. ) و پاک، س.، سلیمانی  .، اکنری، .9

 و معمااری عماران، المللایبین اجلااس سومین ادراکی. تنریز: کاربری، کالندی، عوامل اساس بر تجریش میدان تا

 شهری. حیطرا

 .نو واره سازه مشاور . تهران: مهندسینپیاده عابران برای شهری محیط سازیمناسب(. 1911) ایرانمش، ن. .4

 و تحکایم) اجتمااعی تعاملاات بار تأثیرگاذار هایمؤلهاه ارزیابی و . شناسایی(1935) طهماسنی، ا. و بهزادفر، م.، .2

 14-51(، 11) 52، نظر باغ. (سنندج: شهری هایخیابان در شهروندی روابط توسعه

 شهیدی. . تهران: انتشاراتشهری فضاهای طراحی راهنمای(. 1918پاکزاد، ج. ) .8

 سرزندگی ارتقای در شهری هایراهپیاده نقش (. تحلیل1932رینه، م. ) صهایی شهرکی، س.، و زنگنه پوراحمد، ا.، .4

 (،5)4، ریازی شاهریی جغرافیایی برنامههاپژوهش. (تهران شهریور، 14 راهپیاده: موردی مطالعة) شهری فضاهای
142-132. 

 علاوم در کاربردی هایپژوهش همایش ها. سمنان: اولینراه سرزندگی و شهری فعال (. نماهای1934ن. ) جلالی، .1

 جغرافیایی.

 ملای کنگره دوازدهمین شهری. تهران: فضاهای سرزندگی در سازیراهپیاده نقش (.1934عاشوری، ح. ) ا. حاتمی، .3

 پیشرفت. گامانپیش

فاروردین  1، شاهرداری اصاههان. بازیاابی در هاای آنموقعیت شهر اصههان و ویژگی(. 1932) اصههان شهرداری .11

 https://www.isfahan.ir ، از 1932

 هااراهپیااده در شاهروندان حضورپذیری افزایش و مداریپیاده قابلیت بر مؤثر عوامل (. ارزیابی1934ن. ) صادقی، .11

 ملی همایش همدان. تهران: اولین شهر زمرک هایخیابان: موردی مطالعه شهری پایدار هایراهپیاده احداث منظوربه

 شهری. پایدار توسعه

 الهادی اعلم خیابان موردی نمونه اجتماعی تعاملات بر شهری هایراهپیاده (. تأثیر1932)زواره، ن.  و ح.، صهری، .15

 شهری. توسعه و عمران، معماری مهندسی ملی اجلاس رشت. بابل: دومین

(، 1) 1، منظار ماهناماهشاهر(.  حیات در راهپیاده نقش )بررسی محیط با انانس منظرین (. پیوند1913عاشوری،  . ) .19

19-59. 

 منعطاف فضااهای مههاوم بار تکیه با موفق هایراهپیاده هایویژگی (. ارزیابی1939صهری، س. ) ش.، و عزیزی، .14

 هری.ش پایدار مدیریت و عمران، معماری مهندسی ملی زار، گرگان: همایشلاله خیابان: موردی نمونه

 افاازایش راساتای در حضااورپذیری باار عامال ماؤثر پارامترهااای (. بررسای1932شااهنازی، م. ) م.، و فرامارزی،  .12

 و جغرافیاا شهرساازی معمااری در ناوین هایایاده المللایبین هماایش فضاهای شهری. مشهد: اولین سرزندگی

 پایدار.  زیستمحیط

-پیااده طراحای در تاازه رویکردی سرزندگی و امنیت، یمنیا میان پیوندی (. هم1934وصال، م. ) م.، و فروزانی، .18

عماران،  در ناوین هاایپژوهش المللایبین مشاهد. تهاران: اجلااس ساعدی خیابان: موردی نمونه شهری هایراه

 شهرسازی. و معماری

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiropbvzr3mAhWR4IUKHTuhDLcQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.isfahan.ir%2F&usg=AOvVaw1-qhLIEwml1266i1lbHzyK
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 راهادهپیا موردمطالعاه مراکز شهری، احیاء در نو رویکردی، گستری پیاده جننش (.1913) کسری، م. قربانی، ر.، و  .14

 .98-51(، 8) 5، ایمنطقه و شهری هایپژوهش و مطالعات مجلهتنریز.  تربیت

 شاهری فضااهای در سارزندگی و نشاط ارتقاء برای راهپیاده (. ایجاد1938 . ) عندالهی، ف.، و دهکردی، کریمی .11

(، 1) 4 ،فضاایی یزیربرناماه. (باازار چهاارراه تاا محرم 15 میدان حدفاصل شهرکرد، ملت خیابان: موردی نمونه)

33-11. 

 خیاباان: مورد نمونه) سرزندگی افزایش جهت عاملی شهری هایراه(. پیاده1932صهوی،  . ) ش.، و پور، کوچک .13

 شهری. منظر و معماری، عمران المللیبین . استاننول: اجلاس(اهواز شهر فارسی سلمان

 میدان حدفاصل: موردی نمونه مطلو  شهری فضای مثابهبه هاراهپیاده بررسی (.1938)سروش، ف.  م. و منهوت، .51

: پانجم کمیسیون تکنولوژی و علوم هایپیشرفت سماوزیوم دوازدهمین رضوی. مشهد: مطهر حرم تا المقدسبیت

 شهرسازی.  و معماری پایدار، سرزمین

هاا،. تهاران: و کاربری شاهری بار فضااهای هااراهپیاده تأثیر (. بررسی1934اصههانی، آ. ) اربابان ر.، و مورددوان، .51

 شهری.  مدیریت و عمران، معماری مهندسی در کاربردی هایپژوهش المللیبین اجلاس سومین

 تعاملاات رویکارد باا هااراهپیاده کیهیت بهنود بر تأثیرگذار هایمؤلهه (. بررسی1932)شاطرزاده،  .   .، و نیکنام، .55

، شاهری مادیریت و عماران، معمااری مهندسای در ردیکارب هایپژوهش ملی اجلاس چهارمیناجتماعی. تهران 

 طوسی. نصیرالدینخواجه صنعتی تهران: دانشگاه

 طراحی موردی مطالعه محورانسان اصول بر تأکید با پیاده محورهای ساماندهی (.1934صهوی،  . ) ث.، و وثوق، .59

 معماری ریزی،برنامه و جغرافیا لومع در پایدار توسعه ملی اجلاس ششمین صادقیه. تهران: دوم فلکه پیاده عابر پل

 شهرسازی. و

اجتمااعی. تهاران:  نشااط در شاهری طراحای و کاربری نقش بررسی و (. تحلیل1931ا.، و قیسوندی، آ. ) ویسی، .54

 شهری. دوچرخه المللیبین اجلاس اولین

تهاران: . ترجماه علای غهااری و محمدصاادق ساهیلی پاور. فضاهای عمومی و زندگی جمعی(. 1913یان، گ. ) .52
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