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 هچکید
 ابانیدر خ محورادهیطرح پ یاثر اجرا یابیمطالعه حاضر، با هدف ارز

 یشهر یسرزندگ شیشهر گزبُرخوار، بر افزا میواقع در بافت قد، نصیراجهخو
و از لحاظ روش،  یلیتحل -یفیتوصق، یتحق تیکه از نظر ماه دیاجرا گرد
 ابانیخ انشامل ساکن قیتحق ی. جامعه آمارشودیمحسوب م یشیمایمطالعه پ

ل کوکران شهر گزبرخوار، بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمو نصیرخواجه
ساده،  یبا استفاده از روش تصادفق، یتحق یها. نمونهدینفر محاسبه گرد 181

ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است که داده یانتخاب شدند. ابزار گردآور
 لیقرار گرفت. جهت تحل دیمورد تائ 7/0باالتر از  یآلفا بیآن با ضر ییایپا

 یافزارهادر نرم یاتک نمونه یتو  یمعادالت ساختار یهاها از آزمونداده
Amos  وSPSSاولین مطالعه عمیق در . مطالعه حاضردی، استفاده گرد ،

و  یبررس به یساختار یهابا استفاده از مدلباشد که می محدوده مورد مطالعه
پرداخته است. طبق  یشهر یپنهان مؤثر بر سرزندگ یرهایتأتیر متغ یابیارز
طرح  یتحت تأتیر اجرا یشهر یسرزندگدست آمده، شاخص به جینتا
 شیافزا توانیم، یمدار ادهیطرح پ یقرار گرفته و با اجرا یمدارادهیپ

 داشت.  انتظاردر شهرگزبُرخوار،  85/0 نیانگیرا با مقدار م یشهر یسرزندگ
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Abstract  

The aim of this study was to evaluate the effect of pedestrian 

based design on Khajeh Nasir Street, located in the old part 

of Gazborkhar city, on increasing urban vitality, by the 

application of descriptive-analytical and survey methods. 

The statistical population of the study included citizens over 

18 year old living on Khajeh Nasir street in Gazborkhar. The 

sample size was calculated using Cochran's formula to be 182 

people. Research samples were selected using simple random 

sampling method. Data collection tool was a researcher-made 

questionnaire whose reliability was confirmed with an alpha 

coefficient higher than 0.7 structural equation tests and one 

sample t-test in Amos and SPSS software for analyzing the 

data. Unlike previous studies, and instead of the usual 

methods, the present study has utilized deeper look through 

structural models to investigate and evaluate the impact of latent 

variables affecting urban vitality. According to the obtained 

results, the urban vitality index is affected by the implementation 

of the pedestrian plan and with the implementation of the 

pedestrian plan; we can expect an increase in urban vitality with 

an average of 0.85 in the city of Gazborkhar.  
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  مقدمه
 شیافزا لیدلبهها، ابانیخ و یشهر یعموم یفضاها اغلب امروزه

 بهها، آن به یشهر یزندگ یالگو یوابستگ و هینقل لیوسا هروییب
 اغلب توسعه و یرگیشکل. است آمده در نیماش سلطه تحت شدت
ران، یا دیجد یشهرها درها، کوچه یحت و هاابانی، خیشهر یفضاها

 یمحورها. است کیافتربه مربوط مسائل و سواره اسیمق یمبنا بر
 یشهر هایابانیخ در سواره یمحورها هیحاش در که یکیبار
 یاصل یفضا از هاییمانده پس ییدارد، گو وجود روادهیپ عنوانبه

 یباق ادهیپ شهروند یضرور یددهاتری برا فقط که است سواره
 (. 11: 1911پوراحمد، )است  مانده

 اواخر در که اروپا در یشهر یزندگ تیفیک دنبال کاهشبه
 انسان حضور لهئمس به گرفت، توجه شدت ستمیب قرن پنجاه دهه

 یکل روش چند آن با برخورد در و افتی شیاده، افزایپ حرکت و
 شامل ای اقدامات نیا مجموعه. شد انتخاب اقدامات انجام یبرا

 کامل حذف با( شهرها مرکز در اغلب) خاصهای محدوده جادیا
 کیافتر سرعت و زمان تیمحدود جادیا شامل ای سواره ددتر

 شناخته کیافترسازی آرامهای طرح نامبه که است بوده سواره
 (. 51: 1981، آبادیدولت یشکوه)شود یم

 ادهیپ عابر طیمح کی که است نیا شهرسازان نیب جیرای ادعا
 فرصت شیافزا و یاجتماع حس جادیا باعث تواندیم باال تیفیباک
 قیتشو باعث، راهپیاده طیمح. شود شهروندان بین در املتع یبرا

ای ی گلخانهگازها دیتول کاهش جهت یرموتوریغ یسفرها به مردم
 قیطر از یعموم بهداشت بهبود یبرا نیهمچن و خودروها توسط

  (.Parks, 2006: 253) گرددمی رفتن راه قالب در یبدن تیفعال شیافزا
 دهندهنشان رانیا معاصر یشهرها در ددتر هایوهیش به ینگاه

 و نشاط تواندمی راهپیاده یفضا. است ادهیپ بر سواره ددتر یبرتر
 به را مردم و آورده ارمغان به یشهر مناطق یبرا را یسرزندگ
 شناخت ن بایبنابرا. دینماغیب تر شهر در ترفعال و تربیش حضور
الزم،  التیتسه نیمأت و مطلوب راهپیاده احداث بر مؤثر عوامل
 شد خواهد فراهم ییفضاها نیچن در افراد حضور شیافزا امکان

 و ادهیپ عابر به توجه و تین، اهمیبنابرا (.1911: 16 ،یصادق)
 از یشهر یفضاها در حضور یبرا یشهر طیمح سازیمناسب
 . است امروز یشهرهاکالن در رو شیپهای چالش

 یسرزندگ شیافزابر  مداریادهینقش پ مسئلهپرداختن به 
 از یناش عوارض کهدارد  تیاهمی، به این دلیل شهر یفضاها

 و ترناموزن یصورتبه او به مربوط یفضاها و ادهیپ عابر به توجهییب
 در کهیطوربه است. افتهی بازتاب سوم جهان یشهرها در حادتر
 کهن ییفضا تیفیک و ساختار یکل سواره، به حرکت هجوم برابر
 یابند دست نینوکیفیتی  به اندنتوانسته هنوز و داده ستد از را دخو

 (. 16: 1987زاده، یمهد)

 عابران یبرا آرامش و شیآسا، راهپیاده به ابانیخ لیتبد دنبالبه
 تیفیکارتقاء  یاجتماع تعامالت شیافزا با و شودمی فراهم ادهیپ

 بافت به یسرزندگ تینها ، دریتجارهای تیفعال تیتقو و یطیمح
 مناسب یطیمح جادیا ضمنها، راهپیاده. گرددمی باز شهر یمرکز

 در و نترینهیهز کم شهروندان، از یاجتماع تعامل یبرا
 با و بوده فراغت اوقات گذران و یحیتفر یفضاها نتریدسترس

  .آورد ارمغان به مردم یبرا را آرامش و شیآسا توانها مینآ یایاح
 مختلف میمفاه و فیتعار ا، بایدن راسرس در ها امروزهراهپیاده

 موردمحور، ادهیپ کامال هاییابانیخ تا ابانیخ هیحاش معبر کی از
 (. 156: 1916 ،یجور) است گرفته قرار توجه
 جادیا ضمن تواندمیکوچک،  یشهرها در راهپیاده جادیا

 رشیپذ با و بازگردانده شهرها به را یسرزندگ و تیآرام، هو یطیمح
 دینما کمک زین شهر یاقتصاد هیبن تیتقو خاص، به یردعملک

 (.69: 1911 عه،یش)
 آن در شهر هیاول هسته که گزبُرخوار شهر یمرکز بخش

های یکاربر یفشردگ. باشدمی یخیتار قدمت یگرفته، دارا شکل
 نیا به را یادیز افراد روزانه شده باعث محدوده نیا در یخدمات
 اوقات گذران جهت مناسب یفضاها وجود عدم. بکشاند منطقه
 د، باعثیشد کیافتر فضاها و بودن روحیب و یکنواختی ،فراغت

 از. گردد لیتبد خشک و روحیب یفضا منطقه به نیا گردیده،
 مجاورت و شهر یخیتار محور در محدوده نیا داشتن ، قراریطرف

، نصیرخواجه ابانیخ یبرا نیگزیجا ریمس وجود و یخیتار آثار با
 شیافزا جهت، راهپیاده یفضا کی به لیتبد جهت ناسبم

 در نصیرخواجه ابانیخ باشدمی یشهر طیمح تیفیک و یسرزندگ
 ادهیپ طرح یاجرا یبرا گرفته قرار شهر یخیتار محدوده قلب

 نیا هدف. است دهیگرد انتخاب بُرخوار گز شهر مرکز در یمحور
 یشهر یافضاه یسرزندگ بر مداریادهیپ نقش نییتب قیتحق

 شیبر افزا مداریادهیپباشد و سؤال اصلی این است که می
 ، چه نقشی دارد؟شهر گزُبرخوار ی،شهر یفضاها یسرزندگ

 

 نظریمبانی 

 چارچوب نظری
 ادهیپ یرهایمس

مطرح شد و ، میالدی 1150راه مفهومی است که از سالهای پیاده
افیک از بار تر های شهری، اقدام به کاهشبرای رقابت با حومه

این اقدام اگرچه با موفقیت . نمودهای قدیمی مرکز شهر میخیابان
امریکایی مواجه نشد ولی برای مراکز شهرهای  چندانی در شهرهای

 بافتی متراکم و کوچه هایی تنگ برخوردار بودند، نتایج اروپایی که از
 .(Southworth, 2005: 163) مثبتی به همراه داشت

 هایراهپیاده اصلی پیاده از مبانیو  هجداسازی ترافیک سوار
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عابران پیاده در  شهری است. هدف از جداسازی وسایل نقلیه و 
از قدیم نیز رایج بوده  مسیر، پیشگیری از برخورد آن دو است که

های منفرد و مجزایی خیابان های پیاده،است. در حقیقت خیابان
البته  ها حذف شده است.آن هستند که آمد و شد خودرو از

اضطراری امکان دسترسی به آن را دارند  خودروهای خاص در مواقع
خدماتی و حمل بار نیز طی ساعات خاصی مجاز به  و وسایل نقلیه

 ها هستند.آن تردد در
 :شودراه به تنهایی از سه بخش تشکیل میپیاده

برای فضاهای باز عمومی  ،افقی که متصل به بناهاست بخش
های کنار خیابان و پیاده شامل کافه معرف عناصرکه  بزرگ

مانند است که در مسیر و فضای باز، عموم را  ساختارهای گلخانه
کاشت گیاهان، نشستن،  خش میانی که به؛ بکندحفاظت می

و بخش سوم که  اختصاص دارد ها و سایر عناصرکیوسک
 حرکت عابران پیاده و دسترسی اضطراری وسایل نقلیه به

 (.7: 1915یبی، )حبراه استپیاده
از  یادیدر تعداد ز یشهرساز نینو کردیرو ر،یاخ یهاسال در
طرح جامع عابر »باعنوان  یاژهیاسناد و کایاروپا و آمر یشهرها

و  هااستیاهداف، س یطرح که دارا نیاست. در ا شده هیته «ادهیپ
 در یمشترک یراهکارها هبه ارائ توانیاست، م یمشترک یارهایمع

. هدف از افتی دست ادهیعابر پ یراشهر ب یطراح یگونگجهت چ
 یهاوهیاست که ش ییجاجابه ستمیس کیکردن  طرح، بنا نیا هیته

  یهنقل لیوسااز ده استفاو  یسواردوچرخه ،یروادهیپ رینقل نظوحمل
  (.10:1985 ،ینیکند )مع قیداده و تشو شیرا افزا یعموم

 آمدوترف نیرقابت ب معموال یشهر یهاطیعمده در مح همسئل
 ست. ا هاآن یبه جداساز ازین مورد یهنقل لیوسا و ادهیعابر پ

اعمال  زین یمناطق شهر هدربار توانیرا م یبندمفهوم بخش
 یمیبخش قد کوچک و بزرگ معموال یشهرها تربیشکرد. در 

 یاصل یفرهنگ یهاو جاذبه یخیتار یهامحل نیتربیش یدارا
 ادهیآمد عابران پواز آن را به رفت یبخش اعظم توانیاست و م

گونه مناطق نیرا به ا هینقل لیاختصاص داد و ورود هرگونه وسا
 یمرکز اصل کیمانند  نهیزم نیگونه مناطق در انیمحدود کرد. ا

 تیهدا نیمع هنقط کیبه توقف در  هینقل لیوسا .کنندیعمل م
 یومنقل عموحمل لیبا وسا ای ادهیپ یو سپس مردم با پا شوندیم

 (.140:1916و همکاران، ی)جور کنندیگردش م
 

 ادهیخلق و حفظ محورهای پ تیاهم

  اتیبستر ح نیعنوان بهتربه ادهیپ یرهایمس یاجتماع اءمبد
از  ادهیمحور پ تیمطلوب زانیمطرح است. متناسب با م یشهر

باشند که  یطیمح توانندیها مموجود در آن یو کاربر یمنیا ثیح
حضور  ادهیپ یرهایواقع مس در .دیآیم در شیها به نماشهر در آن

 . دنکنیفراهم م را یشهر طیمردم در مح تریطوالن
امکان مالقات، گفتمان و تبادل افکار و  ادهیپ ریمس یدر فضا

مطمئن فراهم  یهاگونهاز هر طبقه به هاقهیبا انواع سل اتینظر
 ،یکارکرد - یکالبد یهاعد ارزش(. از ب69: 1980 ،یبی)حب شودیم

 یو خارج یداخل یاز عوامل مهم جذب گردشگر ادهیپ یمحورها
 یتلق یو مل یتبلور فرهنگ بوم یبرا یمکان نیاست. همچن

 ،یخیدنبال خود ارتباط انسان با زمان، تداوم تارکه به شوندیم
 دارد.  یپو خاطره را در تیفرهنگ، سنت، هو

 زانیدر کاهش م یعامل مهم ،یروادهیپ جیو ترو قیشوت
 نداشتن طاز آن مانند اتالف زمان و ارتبا یو اثرات سوء ناش کیتراف

 ،یمتنوع و مبادالت تجار یهاتیفعال جادیست. اا افراد در شهرها
افراد  کیارتباط نزد یبا امکان برقرار تیامن جادیحس مشارکت، ا

حضور عموم  رایز باشد.می هاراهادهیلق پخ یایمزا گریبا هم، از د
افراد و  یمختلف، امکان نظارت دائم یهاتیمردم و انجام فعال

 خواهد داشت یرا درپ یاجتماع یهایاز بروز ناهنجار یریجلوگ
 (.61 :1911 ،پوراحمد)

 از انتقاد با جکوبز ،هاراهپیاده بر گذارتأثیر شمندانیاند انیم از
 تأکیدها راهپیاده تیاهم ابان، بریخ با رابطه در یتیسیمدرن تفکر
 معماران نظر برخالف و جکوبزنظر  تأیید بانیز  کالن .دارد
 که داندمی مطلوب یصورت در را یشهر هایطیمح ،ستیمدرن

  نیز هاشهر اسیمقممکن و  هاشهردر  ادهیصورت پبهانسان  حضور
 (. 1: 1911 یتمر و زادهعباس) باشد یانسان اسیمق

 مناسب یطراح نحوه و هاراهپیاده نهیزم در بحث به گل
 به کمک رب و پردازدمی یناویاسکاند در ژهیو، بهیعموم یفضاها
 یجا دیبا کند. او معتقد است،می تأکید یهمگان یفضاها تیفیک بهبود

 تا کرد پر یاجتماع و ینشیگزهای تیفعال با را هاتیفعال نیا یخال
 (.51: 1981 ،یقربان) بماند یجار شهر یفضاها در یزندگ همچنان
 از یاریبس که حال نیع ، در1140 دهه پردازهینظر رگن

 ادآورداند، یمی مرده و ی روحب را شهر یخودرو بدونهای ابانیخ
 عابران آزاد شد و آمد مزاحم خودروها که یصورت در که شودمی

 نییپا سرعت با وهاخودر اگر و بود خواهند ساز شوند، مشکل ادهیپ
 کاهش ممکن حد نترینییپا به زین یعبور کیافتر و کنند حرکت

 ی اجازهها آن هردو ، بهیشهر شلوغهای کانون در توانمیابد، ی
 یطراح یشهر شلوغ کانون تنهاییب حاضر حال در اما. داد حضور

 در. ندینما نیمأت را سواره کیافتر انیجر حداکثر تا است شده
 وا دهنده آزار و یطوالن یانتظارها به را ادهیپ رهگذر جهینت
اده، یپ امن ریجزا یطراح در را مشکل نیا حل راه رگن. داردیم
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 آسان و ادهیپ هایگذرگاه شیک، افزایافتر سرعت آوردن نییپا
 (.180: 1911 ،یضیف) داندیم هاآن از استفاده سازی

به  کایدر آمر ادهیحرکت عابر پ یزیربرنامه، (1011) استانگل
عوامل  نیو مهمتر کندیاشاره م ادهیعابر پ یزیربرنامه هفده جنبه

 یهایکاربر ها،رساختیز اده،یشبکه عابر پ یوستگیپ را رگذاریتأث
ط و اختال یونقل عموماتصال به شبکه حمل ها،ادهیپ ازیمورد ن
 .(11: 1919)حقی و همکاران،  کندیم یمعرف هایکاربر

 از یادیز تعداد در شهرسازی نینو کردیر، رویاخ هایسال در
 عابر جامع طرح» عنوان تحتای ژهیو اسناد کایوآمر اروپا یشهرها

 و هااستیاهداف، س یدارا که طرح نیا در. است شده هیته «ادهپی
 یمشترک یراهکارها ارائه به توانیاست، م یمشترک یارهایمع

 از افت، هدفی دست ادهیپ عابر یبرا شهر یطراح یچگونگ جهت
های وهیش که است جاییجابه ستمیس کی نهادن بنا طرح نیا هیته

 هینقل لیوسا از استفاده و سواری ، دوچرخهیروادهیپ رینظونقل حمل
 (. 10: 1985، ینیمع) دینما قیتشو و داده شیافزا را یعموم

مشترك بر  طورمندان بهتمامی صاحبنظران و حرفه تقریبا
ایجاد و توسعه پیاده  ه اتفاق نظر دارند که جنبه اجتماعیاین نکت

توان اصل فلسفه وجودی می چنان کهها بسیار مهم بوده آنراه
عملکردهای فیزیکی و  را نه صرفا مداراین فضاهای شهری پیاده
ها و مسائل اقتصادی، برخی کاربری ارتباطی، تثبیت و تقویت

فرهنگی و ایجاد  -ماعیو تعامالت اجت بلکه گسترش ارتباطات
 (.7: 1915حبیبی، عرصه عمومی دانست ) مقیاس انسانی در

 تنها از عنوان عملکرد نهدر تجربه حیاتی خود بهها انسان
همچنین  .متفاوتند نیزشناختی بلکه عوامل روانفیزیکی  اتتأثیر

شرایط  ظاهری آن با هر دوو کوواریانس  مرکزیت پدیدارشناسانه آن
طور بالقوه بودن، بهذهنی و زنده  و روحی، احساس فیزیکی

 (.Ryan, 1997: 532) شخصی استدهنده شاخصی از رفاه نشان

 که یابیممیدر م، یکن فرض زنده موجود کی مانند را شهر اگر
 فضای نقش. است ازمندین نشاط و یسرزندگ به یزندگ ادامه یبرا

 یاجتماع عامالتت آن در که ییفضا یعبارت به ای، یشهر یفضا
ارتقاء  آن بستر در جامعه فرهنگ و ردگیمی لشک شهروندان

 . است کاهش حال در روزروزبه ما کشور درگه  ابدیمی
 مختلف اوقات در آن یشلوغ سطح بازتاب یشهر یسرزندگ

 یمکان یشهر سرزنده یفضا. است مختلفهای بخش در و روز
از ها )آن تنوع و فرادا از یتوجه قابل تعداد حضور آن در که است
 که روز از یعیوس یزمان گستره در( جنس و سن نظر
د، کنمی بروز یاجتماع ای یانتخاب شکلبه عمدتا شانهایتیفعال
 (. 11: 1981 ،یپورمحمد) خوردمی چشم به

                                                 
5  . Stangl 

 
 

 

 تا. است شهروند و شهر نیب تعامل حاصل یشهر یسرزندگ
 به شهر شود گرفته دهیناد یانسان مقاصد و انسان که یزمان

 به شودمی متضمن را انیآدم روابط سالمت که یعامل عنوان
 نه تعامل نیا یریگ شکل. داد خواهد دست از را خود نقش یکل

 ریتداب گرفتن نظر در و یزیر برنامه ازمندین بلکه باره کی یاقدام
 وستنیپ هم به محصول یشهر یسرزندگ. است یشهر تیریمد

  (.91 :1911 فرازمند،) است محورامهبرن اقدامات ازای مجموعه
 یاجتماع نقش حد نیباالتر با یها معابرراهپیاده انیم نیا در
 شهرها یمرکز مناطق به را یسرزندگ و شور توانندمی که هستند

 جهینت در و کنند قیتشو شهر در داوطلبانه حضور به را آورده، مردم
های ابانی، خفضاها نیا. کنند نیتضم را یشهر مراکز یداریپا

 تسلط و شده حذفها آن در سوراه کیافتر که هستند یمحصور
 منظوربه تنها یموتور هینقل لیوسا از و است ادهیپ عابر با کامل
ن، یبنابرا. شودمی استفاده برامع در یجار یزندگ به یدهسیسرو
 تماس و جهت رییتوقف، مکث، تغ یبرا ادهیپ انسان عمل یآزاد

 و یارتباط نظر از هم فضاها نیا. است ادیز اریبس گرانید با میمستق
 بهبود وارتقاء  در یارزشمند گاهیجا از ییفضا -ی کالبد لحاظبه هم

 به توجه با فضاها نیا. برخوردارند یشهر مراکز در یطیمح تیفیک
 و طیمح به تعلق ، احساسییفضا تیهو ادراك نظر از شانتیماه
 یعیوس فیط جذب با و برخوردارند یاساس تیاهم از ییبایز افتیدر
 برخورد و ، تعاملگراییهم خود، حس یسو به یاجتماع هایگروه از

 هاخواستهها، احساسها، نشیب وجود با را شهروندان میمستق
 (.145 :1986محمدزاده، ) ندنمایمی تیتقو مختلف هایشیگرا

 

 انواع سرزندگی شهری

 رت زیر برشمرد: توان به صوانواع سرزندگی شهری می
 سرزندگی اقتصادی 

 نداردهای زندگی ل، درآمد خالص و استااشتغاتوسط سطوح 
  ، شماره سالیانه گردشگران، عملکرد خردهمردم در یک منطقه

 گیرد.ها، ارزش زمین و دارایی مورد ارزیابی قرار میفروشی
 سرزندگی اجتماعی 

 ماهیت الوهعها و تعامالت اجتماعی بهوسیله سطوح فعالیتبه
پذیر شود. یک شهر سرزنده و زیستارتباطات اجتماعی سنجیده می

پیوستگی  سطوح پایین محرومیت، تواند توسطاجتماعی می از نظر
های اجتماعی، اجتماعی قوی، ارتباطات خوب و پویایی میان الیه

های زندگی روابط موزون روحیه جمعی و دامنه وسیعی از شیوه
 .کندطروات توصیف یک جامعه شهری با 

 پذیری محیطیسرزندگی و زیست 

پایداری  ،گیرد. اولدو جنبه را در بر می این نوع از سرزندگی،
 هوا و صوت، دفع  آلودگیکه در رابطه با متغیرهایی نظیر  اکولوژیکی
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ترافیک و فضاهای سبز قرار دارد و  مواد زائد و فاضالب، انبوهی
نند خوانایی، حس مکان، تمایز دوم، طراحی است که متغیرهایی ما

و های مختلف شهر، کیفیت روشنایی معمارانه، اتصال و ارتباط بخش
که محیط شهری تا چه حد دوستانه، امن و به لحاظ روانشناسی، این

  (.Landry, 2000: 4) گیردنزدیک شدنی است را در بر می

 یچرا و چونیب سلطه گذشته قرن مینمسئله قابل تعمق، در 
 رینظای عمده مشکالت و مسائل که باشدمی شهرها در لیومبات

 وجود به را« کیافترجنون ای ابانیخ خشم» ای کیافتر ادیز حجم
 را یشهر یزندگ و شده شهرها در یناامن و یآلودگ باعث و آورده
 کردن تریانسان موضوع جهت نیبد. است قرارداده تهاجم مورد

 سهم به دوباره توجه و مداریادهیپ تیقابل شیافزا قیطر از شهرها
 زانریبرنامه دستورکار درونقل حمل نظام اده، دریپ عابر جاییجابه

  (.4 :1985 ،ینیمع) است گرفته قرار یشهر طراحان و
 

 های عمده سرزندگی شهریشاخص

 های اصلی و پرکاربرد سرزندگی شهری عبارتند از: شاخص
 خوانایی -

درك شدن یک  که موجبات قابلخوانایی، کیفیتی است 
 یمعموال استفاده از عناصر فهرست وارس. آوردمکان را فراهم می

تر کردن ها، در فعالها و حوزهها، لبهها، نشانهها، گرهراه نچ،یل
 طیمردم در مح ییرفتار فضا. شودیواقع م دیمف لیتحل انیجر

ها از نآ یذهن ریمتأثر از ادراك و تصاو یادیتا حدود ز یشهر
 .است طیساختار مح

 دسترسی -

و اطالعات  ایرا امکان نقل و انتقال انسان، اش یدسترس نچیل
 یدر دانش شهرساز. کندیم فیتعر گرید هبه نقط یااز نقطه
نقاط درون و  انیم ایشهر  کینقاط گوناگون درون  انیم یدسترس

 .شودیبرون شهر مطرح م
 راحتی و آسایش -

راحت به  هو واژ شیآسا یدا به معنادهخ هدر لغتنامراحتی 
واژه در  نیا یسیاست. معادل انگل شیآرام و آسا ،یشادمان یمعنا
از درد و  ییو رها یکیزیف یآسودگ»آکسفورد  هنامواژه

و  یمنیا ،یمیاقل شیچون آسا ییها. مؤلفهستا «هاتیمحدود
و  تیچون بهداشت، آموزش، امن یبه خدمات عموم یدسترس

را  یذهن یفراغ بال ای یکیزیف یازهاین ینوعبه کیتحرك، هر
 .آورندیافراد به همراه م یبرا

 یو فرهنگ یاقتصاد -

 یهایژگیو توجه به زانیچون م یمسائل یو اقتصاد یدر بعد فرهنگ

                                                 
6. Lynch 

 مشارکت زانیو م یو فرهنگ یخیتار یهاتوجه به جاذبه ،یفرهنگ
 .شودیم یکاربران بررس

 اجتماعی -

 یهامکان»با عنوان  ریپذاجتماع یهااز فضا ،(1910) نگل
 ییهاطیفضاها مح نیباور است که ا نیو بر ا کندیم ادی «رایپذ

دارند،  یانسان اسیمق بخشند،یرا بهبود م یانسان ههستند که تجرب
 یرفتارها رشیپذ ییو توانا اندیگوناگون یهاتیبستر رفتارها و فعال

 یرا نقاط ریپذاجتماع یفضاها زین تریدارند. نو زین رادلخواه افراد 
و نقش  رساندیم یاریکه به افراد  داندیانسان م یآرامش روان یبرا

 .افراد دارد تیشخص یریگدر شکل یمهم
 فعالیت پذیر بودن -

انجام دادن بخش درخور  یفضا برا لیپتانس ت،یفیک نیا
 دیها باامر مکان نیا یاست. برا یاجتماع یهاتیاز فعال یتوجه

محصول دو  ت،یفعال. گوناگون باشند ید فرم، استفاده و معانواج
 یو تنوع. سرزندگ یمفهوم مجزا، اما مرتبط به هم است: سرزندگ

 زیمتما ینواح گریموفق را از د یشهر یاست که نواح یزیچ
 .کندیم

 یریپذانعطاف -

با  سهیدر مقا ند،یبه کار آ یاهداف متنوع یکه برا ییهامکان
اند، شده یطراح یمشخص و محدود یکاربر یراکه ب ییهامکان

 یتیفیک هاطیمح گونهنیا دهند،یبه کاربران م یشتریب حق انتخاب
 (.66: 1914رحیمی، ) نامندیم «یریپذانعطاف»دارند که آن را 

 

 پیشینه تحقیق

قبول مؤثر بر رفتار های قابل (، در رابطه با خیابان1008) 1مهتا
ها مطالعه نمود. نتایج تحقیق او نگرش آنعابر پیاده، ادراك و 

نشان داد که نیاز به پیاده روی برای افراد افزایش یافته و با توجه 
تعلق دنبال سودمند بودن، احساس امن و راحت بودن محیط، بهبه 

 تجربهراه، برای افزایش بخش بودن مسیرهای پیادهو لذت
  .روی خود هستندپیاده

های توسعه ها و فرصتچالش ،(1008)و والدرون  نیومن
پیاده را  پایدار شهری از نگاه شهروندان در ابتکار خیابان عابر

ها نشان داد که این ابتکار جامعه بررسی کردند. نتایج مطالعه آن
مبتنی بر سرمایه اجتماعی برای غلبه بر موانع مبارزات انتخاباتی 

های تطبیقی شبکه شود و مبارزات خود را با ایجاداستفاده می
کنندگان، باعث ایجاد سرمایه اجتماعی جدید در محله شرکت

این کمپین موفق به ایجاد یک فضای عابر پیاده است . شودمی
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عنوان یک نمونه آموزشی برای صورت پاره وقت و بهکه به
تغییرات برای توسعه پایدار جامعه است که در جوامع دیگر قابل 

 .از اشغال جایگزین فضای جامعه استای تکرار است و نمونه
  ترانزیت، انتخاب مسیر پیاده هایمحیط مطالعهبه (، 1008)11گئو

انتقال با درك تأثیرات استفاده از زمین برای سفرهای های و مجازات
ترانزیت را مورد مطالعه قرار داد. او به این نتیجه رسید که محیط 

تا  کنندمی تشویق ونقل راعابر پیاده مطلوب، سواران حمل
 دهند، انتخاب نمایند. تشخیص می« تردوستانه»مسیرهایی را که 

رو های پیاده(، به شناسایی محیط1004و همکاران ) 11پارك
ها دریافتند که اقدامات های ثانویه پرداختند. آنبراساس داده

تواند جایگزینی برای اقدامات ذهنی در کاهش توسعه یافته می
ا حداقل ضعف در دقت و مشخص کردن قابلیت ها بهزینه
 ای باشد. های محلهسازی طرحپیاده

انسانی در فضاهای (، رفتار جنبش 1006و همکار ) 19ویلیس
پیاده  های مؤثر عابرسازی محیططراحی و مدلشهری، پیامدهای

به  کی( نزدی/ خرده فروش یمخلوط )مسکون یشهر طیسه محدر 
را مورد مطالعه قرار دادند.  ، انگلستانوركی و نبورگیمراکز شهر اد

سن، جنس، سطح تحرك، اندازه ها نشان داد که نتایج تحقیق آن
 فیدر ط یحرکت ماتیبر تنظ یگروه، زمان روز و مکان تأثیر مهم

  مورد مطالعه دارد. یهااز مکان یعیوس
 پیاده راه بر افزایش تعامالت  تأثیر ،(1918صدری و همکاران )

عی در خیابان طالقانی شهر بجنورد را ارزیابی نمودند. نتایج اجتما
های کالبدی بر روی گذاری ویژگیتأثیرها نشان داد که مطالعه آن

های شهری در اولویت اول قرار دارد. سپس ادراك کیفیت محیط
کارکردی در اولویت سوم های محیطی در اولویت دوم و ویژگی

متغیرهای مستقل ترین تحقیق، مهمکه باتوجه به نتایج  قرار دارند
به  (ادراك محیطی )کالبدی، کاکردی و گروهگذار در این سه تأثیر

های امنیت، دسترسی، معابر، ترتیب اولویت عبارتند از: شاخص
کارکردهای اقتصادی، محیط زیست شهری، کیفیت محیط 

های فرهنگی، تسهیالت اجتماعی، تعامالت اجتماعی، فعالیت
ترین اثرات ی کارکردهای تفریحی و روشنایی کمهاشهری و آیتم

 باشند.میرا دارا 
 راهایجاد پیاده با رابطهدر  ،(1914کریمی دهکردی و عبدالهی )

نتایج رزندگی در فضاهای شهری انجام دادند. برای ارتقاء نشاط و س
راه در فضاهای شهری د پیادهمردم به ایجاکه  دادنشان  هامطالعه آن
های برخی از اولویتها های آنیافتههستند. باتوجه به عالقمند 

راه سرزنده از دیدگاه مردم عبارتند از: تنوع کاربری، امنیت و پیاده

                                                 
11. Zhan Guo 

12. James R. Parks 

13. Willis  

 

 

دهی و بهسازی، روحیه و فرهنگ، فضای مکث و ایمنی، سامان
برای افزایش سرزندگی و نشاط ها در مطالعه خود آنمبلمان شهری. 

 ،ید مانند رستوران، کافی شاپ، سینماهای جدایجاد کاربری ،شهری
 را پیشنهاد دادند. ... و بهسازی معابر

  تبریزدر شهر راه پیادهبه طراحی  ،(1916موسوی و همکاران )
 ها در مطالعه خودبا تأکید بر سرمایه اجتماعی، اقدام نمودند. آن

که با  گفتقاطع  طورتوان بهبه این نتیجه رسیدند که نمی
 افزایش سرمایه تقویت و های شهری بهراهپیاده تقویت کیفیت

اجتماعی،  ذهنی سرمایه اما توجه به مفهوم .یافت دستاجتماعی 
راه و تقویت کیفیت آن عینی پیاده شرط انکارناپذیر تحقق مفهوم

 باشد. اجتماعی می جهت پیشبرد تعامالت
 مداری در خیابان(، میزان پیاده1911پورمختار و همکاران )

اجتماعی را مورد مطالعه آن بر تعامل  تأثیرچهارباغ اصفهان و 
ها، الزم است در محدوده مورد قرار دادند. طبق نتایج تحقیق آن

راه بهبود یابد و این امر با ایجاد تنوع در بررسی، کیفیت پیاده
مرمت تمامی  کاربری اراضی اطراف خیابان، حفظ، احیا و

بخشی به تاریخی، کیفیتیمای های تاریخی، منظر و سابنیه
 پذیر است.... امکان رود ومحل تقاطع زاینده

خوانسار  مرکزی شهر وضعیت بافت ،(1911شیعه و همکاران )
ها دریافتند که را مورد سنجش قرار دادند. آنراه برای ایجاد پیاده

راهبردهای اصلی برای فراهم نمودن شرایط تبدیل خیابان به 
خوانسار، شامل تکمیل و ساماندهی  مرکزی شهر افتراه در بپیاده

 مرکزی شهر، تسریع در نوسازی بافت بافت های سوارهخیابان
شرایط ارتقاء عمومی،  هایپارکینگ شهر، احداث فرسوده مرکز

نهایت  ها خواهد بود. درکاربریساماندهی بافت و مداری درپیاده
راهبردهای اولیه، زمینه  بهیابی با دستکه داشت  توان انتظارمی

مرکزی برای تبدیل شدن  های بافتبرای انتخاب یکی از خیابان
 راه فراهم شود. به پیاده

های راه در محلهکیفیت پیاده ،(1911پوراحمد و همکاران )
به این نتیجه  هارا مقایسه نمودند. آن شهر تهرانحوض و مقدمهفت

 سطحی در حوضهای کیفی در محله هفتمؤلفه تربیشرسیدند که 
یت وضعدر نیز  ی کمیهامؤلفهمیانگین  و متوسط متوسط و باالتر از

 بهتری نسبت محله مقدم ارزیابی شد.
 تیفکی ارتقاء یسنجامکان ،(1981و همکاران ) یپورمحمد

 ابانیخ محور در یشهر یمحورها سازیراهادهیپ قیطر از طیمح
به در مطالعه خود  هاا بررسی نمودند. آنرشهر قم  مرکزی ارم بخش

 تیفیک شیافزا ریمتغ مستقل با یرهایمتغ نیکه ب دندیرس جهینت نیا

 رم، ابانیخ ردنک محورادهپی واسطهبه مطهر، حرم رامونیپ طمحی
در  راهادهیپ جادیامکان ا نیوجود دارد، بنابرا یرابطه مثبت و معنادار

 شهر قم مرکزی بخش در طیمح تیفیک ارتقاءبه منظور  طیمح نیا
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 وجود دارد.
 ءدر احیا گستریجنبش پیاده(، 1981کسری )قربانی و جام

های یافتهمورد بررسی قرار دادند. راه تبریز را پیاده در مراکز شهری
 شهر مرکزی بافت در محور این ساماندهیکه  ها نشان دادآن

 طوریبه .تاس شده گستریپیاده هایسیاست با آن انطباق موجب
 آن با مرتبط هایکاربری و تجاری هایمکان آن، اجرای از پس که

 اندازچشم نویدبخش تربیت، راهپیاده روند، این با و گرفته رونق
 برای زمینه و است بوده تفریحی و تجاری فضاهای توسعه روشن

 شهری فضای به بخشیدن غنا و اجتماعی زندگی کیفیت بردن باال
  .است نموده فراهم را شهر مقدی بافت در

 

 تحقیقانجام روش 
با استفاده  بوده است که تحلیلی – توصیفیتحقیق  ، یکحاضرمطالعه 

اجرا  گویه، 17 باساخته محقق پرسشنامه ابزاراز روش پیمایش و 
ریزی برنامه تادان گروهاس در دو مرحله توسط پرسشنامهروایی  گردید.

 کرونباخ آلفایآزمون  از ابزار پایایی. جهت تعیین شدشهری، تأئید 
 مداریپیاده و 89/0و پایایی متغیر سرزندگی با ضریب  گردید استفاده

 ید قرار گرفت. ی، مورد تأ7/0 با ضریب

شهر  رینصخواجه ابانیشامل ساکنان خ قیتحق یجامعه آمار
دلیل غیرقابل دسترس بودن آمار دقیق، برای که به گزبرخوار، بودند

 (،نامعینجامعه آماری با ) کوکران حجم نمونه از فرمول تعیین
با استفاده از روش  هانمونهو  تعییننفر  181تعداد  استفاده گردید و

با استفاده  هاداده تحلیلدر این مطالعه، . انتخاب شدندساده  یتصادف
  انجام گرفت. AMOSو  SPSS افزارهایاز نرم

 

 محدوده مورد مطالعه

 گرفته قرار یمسطح نسبتا دشت در «گزبرخوار» گز یخیتار شهر
 یلومتریک 10 فاصله به شهر نیا. است یعیطب عوارض فاقد که

 شده واقع تهران – اصفهان دیجد اتوبان کنار و اصفهان شمال
 شهرنیشاه» شهرستان توابع از یکشور ماتیتقس نظر از. است

 . (1)شکل گرددیم محسوب اصفهان استان از «مهیوم
 قهیدق 91 و درجه 51 جینویگر النهارنصف از گز شهر یرقش طول

 90 و قهیدق 98 و درجه 91 استوا خط از آن یشمال عرض و هیثان 60 و
 و متر 1.500 درحدود ایدر سطح به نسبت آن ارتفاع. است هیثان

 نفر هزار 11٬111 با ، برابر1910 سال یسرشمار طبق آن تیجمع
 (. 1911، گز امعج طرح) باشدیم( خانوار 4٬710)

 نقشه موقعیت جغرافیایی شهر گزبرخوار در کشور، استان و شهرستان. 2شکل 

 

 

 

 

 



 ی، ...شهر یفضاها یسرزندگ شیبر افزا مداریادهیقش پنو همکار:  مرغیب یغالم                                251

نصیر در مرکز شهر و در محدوده بافت تاریخی خیابان خواجه
 باشد. این خیابان دومینشهر واقع شده و مرکز تجاری شهر می

 د. یابان اصلی شهر است که در دروان پهلوی دوم احداث گردیخ
آغاز و در سال  1964کشی خیابان در عملیات آسفالت

که اعتبار آن توسط سازمان برنامه و بودجه از  خاتمه یافته، 1967
 اعتبارات عمرانی تأمین شده است. محل 

 ابتدا و انتهای این خیابان از سمت شمال به میدان توحید و از

ن توحید و از ابتدا و انتهای این خیابان از سمت شمال به میدا   
شود. طول این نصیر محدود میچهاراه خواجه سمت جنوب به
 (. 1متر است )شکل 950خیابان در حدود 

در این محدوه از  کهباید گفت  اجتماعیوضعیت  نظراز 
عنوان محدوده تاریخی، با گذشت زمان هنوز فرهنگ و شهر، به

 سنت، حفظ شده است. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

شهر گز بُرخوار نصیرخواجهمحوری خیابان حدوده اجرای طرح پیادهم. 1شکل 

 هایافته
 :حاضرمطالعه  در

 ساله؛ 11ترین آن جوانو  55ترین پاسخگو مسن -

 ؛درصد متاهل 45حدود درصد مجرد و  99 -

وضعیت درصد بیکار ) 11ل آزاد و درصد دارای شغ 61 -
 بیکار، گروه 5قالب  این مطالعه در شغلی افراد در

و  غل آزاداشاغل غیردولتی، غل دولتی، شاکشاورز، ش
 بندی شدند(؛بیکار، دسته

درآمد کمتر از درصد دارای  9/97 ،درآمد میانگیننظر از  -
مد باالی درآدرصد دارای  5/5 فقط یک میلیون تومان و

 دو میلیون تومان در ماه؛

 سطح گویان دارایدرصد پاسخ 10 سواد،سطح از نظر و  -
 تر از دیپلم بودند. باال تحصیالت

 مداری بر سرزندگی شهریاثرات پیاده ارزيابی

تک  تی به منظور سنجش متغیرهای سرزندگی شهری از آزمون
 . ای استفاده شدنمونه

، درنظر گرفته شد. بنابراین 9آزمون عدد  در اینمعیار میانگین 
 در آزمون، نشانه مطلوبیت شاخص است. نتایج 9میانگین باالتر از 

  دو جدول ارائه گردیده است.
 ای استانداردطو خ میانگیناطالعات توصیفی از جمله  ،1جدول 

 شاخص سرزندگی محور از بعد اجرایی وطرح پیادهشاخص  هایمؤلفه
ها لفهؤام ممت شود،طور که مالحظه میهمان. دهدنشان میرا شهری 

 باالترینو اند دست آوردهبه را 9میانگین باالی یر، غدر هر دو مت
ی و اجتماع یتعامل و برخوردها شیافزاهای مولفهمیانگین مربوط به 

 جذب توریست وی است و مولفه طیمحستیز یداریپاهمچنین 
 باشد. میترین میانگین دارای کمگردشگر 
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 یشهر یسرزندگو  رمحوادهیطرح پ هایشاخص آمار توصیفی .2جدول 

 خطای استاندارد میانگین انداردخطای است میانگین تعداد گويه ها

 /08065 08591/1 5985/9 181 افزايش سالمت روحی و روانی

 /07516 01944/1 7099/9 181 هوا آلودگی کاهش

 /04181 86861 8571/9 181 برخوردهای اجتماعی افزايش تعامل و

 /09161 0186/1 1758/9 181 ترددهایکاهش هزينه

 /07811 551/1 6165/9 181 های درمانیکاهش هزينه

 /07451 09919/1 6415/9 181 افزايش سالمت عموم

 /04561 88017 0181/9 181 جذب توريست وگردشگر

 /07711 06098/1 011/9 181 تشويق مردم به خريد

 /08689 16661/1 6505/9 181 کاهش آلودگی صوتی

 /04101 19011 8011/9 181 پايداری زيست محیطی

 /08981 08661/1 1178/9 181 و سرزندگی تنوع، پويايی

 /07011 1689 4119/9 181 شهریمکان به تعلق حس افزايش

 /08179 11051/1 5985/9 181 شهریکاهش کیفیت تخريب محیط

 04106/0 89411/1 647/9 181 افزايش روحیه فراغتی وتفريحی

 /01981 1444/1 7679/9 181 موافقت با اجرای طرح

 /07141 18044 4976/9 181 ی طرحقابلیت اجرا

 /08708 0186/1 1758/9 181 نیاز به اجرای طرح

طور که است. همان ، ارائه شده1در جدول  آزمون تی نتایج
 تشویق مردم بهدر شاخص  سطح معناداریشود، مالحظه می

مده دست آبه 1/0تردد،  هایو شاخص کاهش هزینه 7/0خرید، 
 05/0تر از پایینسطح معناداری ا، هاست و در سایر شاخص

میانگین باالتر از معیار و  05/0سطح معناداری کمتر از  باشد.می
 اجرایدهد که مورد بررسی نشان میهای میانگین در شاخص

و سبب  دارد تأثیرمداری بر ایجاد سرزندگی شهری طرح پیاده
  گردد.افزایش پویایی و سرزندگی شهری می

 

 یشهر یو سرزندگ محورادهیطرح پ یهاشاخص آزمون تی تک نمونه ای نتایج. 1جدول 

 خطای میانگین داریسطح معنا 15/0فاصله اطمینان 

 
 گويه ها تیآماره  درجه آزادی داری سطح معنا

 پايین هکران باال هکران

 افزايش سالمت روحی و روانی 419/4 181 000/0 59864/0 9717/0 4171/0

 هواآلودگی کاهش 940/1 181 000/0 70990/0 5550/0 8514/0

 افزايش تعامل و برخوردهای اجتماعی 411/19 181 000/0 85716/0 7991/0 1811/0

 ترددهایکاهش هزينه 141/1 181 101/0 10181/0 -/411 1817/0

 های درمانیکاهش هزينه 919/4 181 000/0 61651/0 9601/0 4688/0

 افزايش سالمت عموم 014/4 181 000/0 46156/0 9106/0 4117/0

 جذب توريست وگردشگر 869/14 181 000/0 01810/1 1701/0 1174/01

 تشويق مردم به خريد .185 181 774/0 01118/0 -/1901 1761/0

 کاهش آلودگی صوتی 911/5 181 000/0 65055/0 /-1891 4171/0

 زيست محیطیپايداری  416/11 181 000/0 80110/0 4440/0 1986/0

 تنوع، پويايی و سرزندگی 641/1 181 015/0 11780/0 0911/0 9546/0

 شهری مکان به تعلقحس افزايش 816/1 181 000/0 41191/0 5594/0 8910/0

 کاهش کیفیت تخريب محیط شهری 001/4 181 000/0 59864/0 9416/0 7155/0

 وحیه فراغتی وتفريحیافزايش ر 8515/15 181 000/0 147095/1 8664/1 1781/6

 موافقت با اجرای طرح 151/7 181 000/0 76715/01 5410/1 1915/0

 قابلیت اجرای طرح 748/7 181 000/0 49794/0 6191/0 7808/0

 نیاز به اجرای طرح 140/1 181 091/0 17581/0 151/0 9945/0
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 مداریارزيابی اثرات اجرايی طرح پیاده

 و سنجش ضریب نیکویی برازش مدل تأثیرجهت تشخیص میزان 

با  محدوده مورد مطالعه از نظر ساکنانمداری، ادهیطرح پ یاجرا
، بر سرزندگی سالمت و اقتصاد ،یطیمحستیز ،یابعاد اجتماع دیتأک

 شد.سازی معادالت ساختاری استفاده شهری از مدل
طرح از نظر  یاجرا معادالت ساختاری نهایی خروجی، 9شکل 

 توان نتیجهبا توجه به نتایج خروج می دهد.شان میرا ن ساکنان
کامل برخوردار است.  از برازش هادی تحقیقکه مدل پیشنگرفت 

دست به 1/0 تر ازبرآورد کم زیرا ریشه میانگین مربعات خطای
همچنین باشد. می تحقیقبرازش مدل  نیکویی معرف آمده که

ری بر روی مدااجرای طرح پیاده تأثیرشود که مالحظه می
معنی است. بدین  85/0سرزندگی شهری دارای وزن رگرسیونی 

شهری توان افزایش سرزندگیمداری، میکه با اجرای طرح پیاده
 در شهر گزبرخوار انتظار داشت. 85/0را با ضریب 

مداری بر روی اثر اجرای طرح پیادهمدل به بررسیدر این
دهد اجرای طرح یاست که نشان مشهری پرداخته شدهسرزندگی

شهری دارای وزن سرزندگیمداری بر روی شاخص پیاده
 باشد.می 000/0و سطح معناداری  85/0رگرسیونی 

اجرایی طرح، متغیر موافقت با اجرای طرح با  در شاخص قابلیت
باالترین وزن را کسب کرده همچنین در  80/0وزن رگرسیونی 

ربوط به متغیر شاخص سرزندگی شهری نیز، باالترین رتبه م
 75/0فراغتی و تفریحی با وزن رگرسیونی افزایش روحیه

باشد می 05/0ها زیر باشد و سططح معناداری تمام شاخصمی
محور در شهر طرح پیادهاست که اجرای دهنده این که نشان

گردد. گزبرخوار از دید مردم باعث افزایش سرزندگی شهری می
دهد که شاخص دل نشان میآمده در این مدست  نتایج به

-مداری قرار میسرزندگی شهری تحت تأثیر اجرای طرح پیاده

مداری بر روی سرزندگی شهری با گیرد و اثر اجرای طرح پیاده
معنی که با اجرای طرح باشد. بدین می 85/0وزن رگرسیونی 

 85/0شهری را با مقدار توان افزایش سرزندگی مداری، میپیاده
 خوار انتظار داشت.در شهر گزبر

  
 مدل نهایی اجرای طرح از نظر ساکنان از ابعاد اجتماعی، زیست محیطی، سالمت و اقتصادی. 1شکل 

برآوردهای غیراستاندارد با اطالعات مربوط به ، 9در جدول 
 شده است. ارائهسطح تحت پوشش 

بجز شود، برای تمامی متغیرهاهمانطور که مالحظه می

و ی اجتماع یبرخوردها  و تعامل شیافزا ← ی شهریسرزندگ 
سطح معناداری ، طرح یموافقت با اجرا ← مداریهادیپهمچنین 

 به دست آمده است. 000/0
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 برآوردهای غیر استاندارد با سطح تحت پوشش. 1جدول 

 مرکب ضريب پايايی داریسطح معنا
C.R 

 خطای معیار
S.E 

 اعتبارضريب 

ESTIMATE 
 گويه ها

 سرزندگی شهری <----------مداری پیاده 911/0 049/0 178/4 000/0

 برخوردهای اجتماعی وتعاملافزايش<----شهریسرزندگی  000/0   

 صوتیکاهش آلودگی <--------شهریسرزندگی  711/1 157/0 157/4 000/0

 هواکاهش آلودگی <--------شهریسرزندگی  091/1 118/0 169/5 000/0

 پايداری زيست محیطی <--------شهریسرزندگی  711/0 171/0 171/6 000/0

 کاهش تخريب کیفیت شهری <--------شهریسرزندگی  071/1 111/0 701/6 000/0

 سالمت عموم <--------شهری سرزندگی 475/0 187/0 401/9 000/0

 تشويق مردم به خريد <--------شهری سرزندگی 190/1 111/0 811/5 000/0

 موافقت با اجرای طرح <-----------مداری پیاد ه 000/1   

 نیاز به اجرای طرح <-----------مداری پیاده  485/0 081/0 761/7 000/0

 قابلیت اجرای طرح <-----------مداری  پیاده 497/0 015/0 795/4 000/0

 مانیهای درکاهش هزينه <--------شهری سرزندگی 616/1 119/0 990/4 000/0

 ترددهایکاهش هزينه <--------شهریسرزندگی  488/0 171/0 866/9 000/0

 افزايش روحیه فراغتی و تفريحی <--------شهریسرزندگی  951/1 111/0 551/9 000/0

 پويايی و سرزندگی شهری <--------شهری سرزندگی 581/1 191/0 458/4 000/0

 حس تعلق به مکان <--------شهری سرزندگی 198/1 1/0 181/4 000/0

 جذب توريست وگردشگر <--------شهریسرزندگی 71/0 147/0 798/6 000/0

 افزايش سالمت روحی و روانی <--------شهریسرزندگی  159/1 111/0 716/5 000/0

 برازش مدل

داری پارامترها با مقدار صفر به ارزیابی مدل پس از بررسی معنی
سطح  شد وهای برازش پرداخته اخصنهایی پژوهش توسط ش

 به دست آمد.  000/0دو، معناداری براساس آزمون خی

و دهد نشان میرا های اصلی برازش مدل شاخص ،6جدول 
مدل  ،اندهای پژوهش به خوبی توانستهکه دادهشود مالحظه می

 مفهومی پژوهش را نمایندگی کنند. 

 

 های اصلی برازش مدلشاخص .1جدول 

 عالئم اختصاری م شاخصنا

 مدل

 

 مستقل اشباع پیش فرض

 CMIN 194/166 000/0 804/1059 خی دو)کای اسکوئر(

 DF 115 000/0 194 درجه آزادی

 P 000/0  000/0 معناداریسطح 

 CMIN/DF 116/1  761/7 کای اسکوئر نسبی )بهنجار شده(

 GFI 879 1 918/0 شاخص نیکوئی بردازش

 AGFI 891/0  919/0 شده اصالح دازشبر نیکوئی شاخص

 NFI 748/0 1 000/0 شاخص نرمال شده بنتلر بويت

 CFI 851/0 1 000/0 شاخص بردازش تطبیقی

 PNFI 450 000/0 000/0 شاخص بردازش هنجار شده مقتصد

 IFI 841 1 000/0 شاخص برازش افزايشی

 TLI 899/0  000/0 شاخص برازش توکر لوئیس

 PCFI 717/0 1 000/0 طبیقی مقتصدشاخص بردازش ت

 RMSEA 071/0  40/0 ريشه میانگین مربعات خطای برآورد

 

 

 

 



 ی، ...شهر یفضاها یسرزندگ شیبر افزا مداریادهیقش پنو همکار:  مرغیب یغالم                                211

 

 گیریبحث و نتیجه
در  محورادهیطرح پ یاثر اجرا یابیارز از مطالعه حاضر، هدف

 شیشهر گزبُرخوار، بر افزا میواقع در بافت قد ر،ینصخواجه ابانیخ
  .دیاجرا گرد یشهر یسرزندگ

نصیر، خواجه کسبه خیابان های تحقیق، ساکنان ویافته جه بهبا تو
 نصیر شهرمحوری در خیابان خواجهاجرای طرح پیاده موافق

 سرزندگی اجرای طرح باعث افزایشگزبُرخوار هستند و معتقدند که 
و نقل گردد. هرچند ممکن است از نظر ابعاد حملشهری می

ل وجود مسیر جایگزین مناسب دلیمشکالتی ایجاد شود؛ اما به
 مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد. 

ریزی شهری و شهرسازی شهروندان و کارشناسان برنامه
نصیر به عقیده شهروندان داشتند که با تبدیل خیابان خواجه

ترافیکی در منطقه نیز خواهد راه باعث کاهش مشکالت پیاده
های شهر ین خیابانترترافیکشد. زیرا این خیابان همیشه از پر

 بوده و شهروندان از این موضوع ناراضی هستند.
نظر شهروندان نسبت به اجرای طرح این بود که عالوه بر 

انگیز و افزایش سرزندگی شهری، ایجاد محیطی زیبا و خاطره
سواری و استفاده از روی و دوچرخهباعث تشویق مردم به پیاده

ی فسیلی، افزایش هاونقل عمومی، کاهش مصرف سوختحمل
 های محیطی خواهد شد. سالمت عموم و کاهش آلودگی

نصیر نیز موافق اجرای طرح بوده و از نظر کسبه خیابان خواجه
گردد. آنان اجرای طرح باعث ایجاد واحدهای دست فروشی نمی

زیرا از نظر اجتماعی و فرهنگی، سابقه این نوع کسب و کار در 
این طرح نیز باعث ایجاد دست  شهر گز وجود نداشته و اجرای

  شود.در محدوده طرح نمی فروشی
ریزی شهری و شهرسازی در رابطه با از نظر کارشناسان برنامه

تردد، تبدیل این مسیر به ترافیکی و ایجاد مشکالت  هایجنبه
دهد و باعث ایجاد ترافیکی منطقه را کاهش میراه مشکالت پیاده

که بلوار امام گردد، به دلیل اینه نیز نمیتردد وسایل نقلیمشکالت 
به عنوان مسیر جایگزین در مجاورت و نزدیکی این خیابان قرار دارد 
و از طرف شمال از طریق خیابان آزادی و از طرف جنوب از طریق 

شود. تنها مشکل نصیر متصل میخیابان استقالل به خیابان خواجه
 باشد.ن محدوده میاجرای این طرح عدم وجود پارکینگ در ای

توجه  شهری، عدمهای فراموش شده در فضاهای از ویژگی
فضاها است. مردم برای انجام کارهای  به سرزندگی در این

کنند و ساعاتی از روز را در این فضاها مراجعه میخود به  روزمره
نمایند. در این فضاها گاه برخوردها و تعامالت جا سپری میآن

تواند بسترساز تشکیل آید که میوجود میفراد بهاجتماعی بین ا
ای جامعه رسیدن بهفرهنگ جامعه شهری باشد. از طرفی برای 

تعامالت مثبت و  ریزی برای افزایشپویا نیازمند برنامه فعال و

یابی به این ها هستیم، اما دستسالم بین انساناجتماعی روابط
های را در حال حاضر شیوهآسان نیست. زیمهم در دنیای کنونی 
 است. شده  روابطرنگ شدن این زندگی مردم، باعث کم

در شهرها، ریزی شهری، فضاهای باز عمومی از دیدگاه برنامه
ها جزئی از باشند. انساندارا می اجتماعی را پتانسیل تشکیل روابط

ها اهربخشند. پیادهآن معنا میاین فضاها هستند و با رفتار خود به 
های بالقوه و یکی از این فضاهای باز هستند که دارای ویژگی

 باشند.بالفعل برای حضور یافتن شهروندان در آن می
در این مطالعه، جهت تشخیص متغیرها و عوامل مؤثر بر 

سازی افزایش سرزندگی از اجرای طرح پیاده محوری، از مدل
قبال از طرح، گردید. گویه های است معادالت ساختاری استفاده

موافقت با اجرای طرح و میزان قابلیت محدوده مورد نظر جهت 
 سرزندگی شهری، استفاده شدند.  طرح بر افزایشبررسی اثر اجرای 

نتایج بررسی مدل نشان داد که شاخص سرزندگی شهری 
گیرد. به این معنا که مداری قرار میتأثیر اجرای طرح پیاده تحت

شهری را  توان افزایش سرزندگیمداری، میبا اجرای طرح پیاده
های در شهر گزبُرخوار انتظار داشت. یافته 85/0با مقدار میانگین 

( و قربانی 1914های کریمی دهکردی و عبدالهی )تحقیق با یافته
ها نیز باشد. نتایج مطالعات آن( همسو می1981کسری )و جام

ضاهای شهری عالقمند راه در فمردم به ایجاد پیادهنشان داد که 
در پژوهش حاضر نیز، شهروندان موافق با اجرای طرح هستند. 

مداری در بافت مداری بوده و معتقدند که اجرای طرح پیادهپیاده
  گردد.مرکزی شهر گزبُرخوار موجب افزایش سرزندگی شهری می

 

 راهکارها

 شود:های تحقیق، راهکارهای زیر پیشنهاد میبا توجه به یافته
 الگوی در مسیرهای پیاده و رویپیاده اهمیت به توجه 

 شهری؛ توسعه پایدار
 منظر زیبایی افزایش در محیطی هایاولویت شناسایی 

 مورد نظر؛ محدوده
  ایجاد مبلمان متناسب با محدوده و ارائه تسهیالت

ها، ها، فوارهسواری مانند نیمکتروی و دوچرخهپیاده
 ها.نماآب
 الت مناسب مانند سایه و سرپناه؛ارائه تسهی 
 سازی با استفاده از معماری سنتی؛سازی و کفبدنه 
 نقل عمومی مناسب برای دسترسی وکردن حمل فراهم

شهروندان به محدوده و همچنین سهولت حرکت 
های طریق قراردادن ماشین معلوالن و سالمندان از

  نقل برقی؛وحمل
 توجه ویژه و ایجاد فضای سبز. 
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 منابع

 و حوض هفت هایمحله در راهپیاده کیفیت مقایسه و سنجش، (1911) ی، مهدییلسبو زاده ، آرزو، رمضانیفیشر یپوراحمد، احمد، حاج
 . 54-97:  تابستان، 4 ، شماره1 فضا، دوره ییایجغراف شیآما هینشر، تهران شهر مقدم
 با یشهر تیامن بر تأکید با زیتبر مناطق یسرزندگ و یداریپا لیتحل و یبررس ،(1981) یرستار، آذر، علی، می، محمدرضا، صدرموسویپورمحمد

 . 15-7(: 4) 1، یشناس جامعه مطالعات ، مجلهیشناختجامعه نگرش
 یرانیا شهر ، مطالعاتشهروندان اجتماعی تعامل بر آن تاثیر و اصفهان چهارباغ خیابان در مداریپیاده میزان بررسی، (1911) پورمختار، احمد

 . 100-11: 11ی، اسالم
معماری و شهرسازی  ،ANPها در ایران و خارج کشور با مدل راهمقایسه تطبیقی کیفیت پیاده(، 1915حبیبی، کیومر، حقی، محمدرضا )

 .11-5(: 15) 1، ایران

 یعموم یتوسعه فضاها یاجتماع یبر اثربخش یلیتحل(. 1911) میمر ،ی.، رحماندیسع ،یمحسن.، محرم ،یاحدنژاد روشت ،یمحمدتق ،یدریح
: (1) 8 ،یشهر یزریبرنامه یایجغراف هایپژوهش شهر زنجان(، دانیسبزه م راهادهیپ ی)مطالعه مورد رانیا یشهرها یدر بافت مرکز

669-615. 

مداری در مراکز شهری مطالعه هسازی و پیادراهارزیابی و مقایسه دو سیاست پیاده(، 1919حقی، محمدرضا، ایزدی، محمدسعید، مولوی، ابراهیم )
 .91-17: 19مطالعات شهری، ، موردی: بافت مرکزی شهر همدان

، (زنجان شهر مرکز: موردشناسی) شهری مراکز در گردشگری هایراهپیاده ایجاد امکان بررسی، (1916) دی، جاویریم، منی، آمنه، سرور، رحیجور
 . 174-155(: 15) 5 ای،منطقه یشهر شیآما و ایجغراف

و  یخی: بازار تاریمورد ه)مطالع زیو مدرن شهر تبر یخیتار یتجار یدر فضاها یسرزندگ یقیتطب یبررس(، 1914رحیمی، لیال، جعفری، فیروز )
 .54-61(: 6) 7، (زیبرج بلور تبر

-46(: 1) 1ران، یا یشهرساز و یمعمار هینشر، یاجتماع رفاه شیافزا عامل راهپیاده، (1981) ، محمود، مسعود، محمدآبادیدولت یشکوه
76 . 

 نمونه) راه پیاده ایجاد برای کوچک شهرهای مرکزی بافت وضعیت سنجش، (1911) ، محمدرضایومرث، حقی، کیبیل، حبیعه، اسماعیش
 . 56-69(: 4) 1حصار،  هفت یطیمح طالعاتم، (خوانسار شهر: مطالعاتی

 راهیادهپسنجی امکان، (1911) ، سبحانی، نرگس، اردکانیصادق

  مطالعه یزندگ تیفیارتقاء ک جهت در زوریکاتال کی عنوان به 
 . 10-19(: 5) 1حصار،  هفت یطیم همدان، مطالعات یبوعل محور: یمورد

 (. ارزیابی تأثیر پیاده راه بر افزایش تعامالت اجتماعی در فضاهای1918تبریزی، آرزو.، رفایی افشارقزلباش، شادی )صدری، آرش.، بانکیان
: (56) 11 شهری بجنورد )نمونه موردی: خیابان طالقانی، محدوده میدان شهید تا مخابرات(. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،

81-101 . 
 .یشهرساز و مسکن جهان، وزارت نقش وانیا مشاور نی، مهندس(1911) گز جامع طرح

 سطح شیافزا منظور به هاراهپیاده ییفضا تیفیک بهبود بر تأثیرگذارهای لفهمؤ لیتحل و یبررس، (1911) ، سودایشهاب، تمرزاده،  عباس
 . 106-15(: 6)1، یشهر مطالعات ، فصلنامهزیتبر عصریول و تیبتریمحورها ی:مورد ، مطالعهیاجتماع تعامالت

 ارزیابی در اجتماعی تعامالت دیدگاه زا سرزندگی بر تاثیرگذار هایمؤلفه تحلیل و بررسی، (1911) دیمهشی زاده، فرازمند، راحله، صح
-11(: 4) 1حصار،  هفت یطیمح مطالعات، (کرمانشاه شهرداری پارکینگ محدوده: مطالعاتی نمونه) شهری عمومی فضاهای عملکرد

61 . 

 . رانیا صنعت و علم دانشگاه ، انتشاراتمنظر یمعمار در بافت و شکل، (1911) ، محسنیضیف
تبریز،  بیتترراه پیاده مطالعه مورد :شهری مراکز احیا در نو گستری، رویکردی پیاده جنبش، (1981) محمد ،کسری ، رسول، جامیقربان

 . 71-55(: 4) 1، ایمنطقه یشهرهای پژوهش و مطالعات فصلنامه
 آزاد دانشگاه به یانتهر شهروندان یاجتماع اعتماد زانیم بر یفرهنگ و یاجتماع یهاشاخص تأثیر، (1910) ، سروشید، فتحی، مجیکفاش

 . 76-61(: 1) 9ران، یا یاجتماع توسعه مطالعات مجله، یاسالم
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ملت  ابانی: خیمورد ه)نمون یشهر یدر فضاها یارتقاء نشاط و سرزندگ یبرا راهادهیپ جادیا(، 1914کریمی، فروغ، علدالهی، علی اصغر )
 .100-81(: 1) 7یزی فضایی )جغرافیا(، ر، برنامه(محرم تا چهار راه بازار 11 دانیشهرکرد، حدفاصل م

 . 14-5: 17با، یز یهنرها هینشرتر، یانسان یشهر یسوبه ی، گاممداری ادهیپ تیقابل شی، افزا(1985) یمهد دمحمدی، سینیمع
 دانشگاه یسازشهر و یمعمار دانشکده یدکتر ، رسالهزیتبر شهر میقد بافت یمورد مطالعه یشهرساز و تهیمدرن، (1986) محمدزاده، رحمت
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