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  چکیده

راه اسفریس شهر اردبیل هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده
 پژوهش از نوعباشد. می راهراهکارهای مؤثر در ارتقای سرزندگی پیادهارائه  و

هستند شهروندان جامعه آماری ، تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است –توصیفی 
برآورد حجم باشد از فرمول نامشخص می و چون اندکرده همراجعراه پیاده بهکه 

که با استفاده از فرمول  استفاده شد نمونه برای جامعه آماری دارای حد نامعین
، ابزار گردآوری عنوان نمونه آماری انتخاب شدند نفر از شهروندان به 385کوکران 

آلفای کرونباخ از ستفاده با ا میزان پایاییساخته بوده که محقق ها پرسشنامهداده
مؤلفه در  31باشد. دهندة پایایی خوب پرسشنامه میبه دست آمده نشان 75/0

محیطی کاربری و فعالیت، کالبدی، دسترسی و ارتباطات و زیستچهار بعد 
های از تحلیل مبتنی بر آزمون به مسئله تحقیق در راستای پاسخ انتخاب شدند و

استفاده شد، در  ای و فریدمن()تی تک نمونه SPSS آماری متناسب در محیط
 کنون پژوهشی دربارهتا توان بیان داشتپژوهش حاضر می یرابطه با نوآور
بعد میانگین دهد، نتایج نشان می راه اسفریس صورت نگرفته است.سرزندگی پیاده

محیطی و بعد زیست کاربری و فعالیت، بعد کالبدی، بعد دسترسی و ارتباطات
-وضعیت  دهندهکه نشاناست  (3معیار میانگین )عدد از  تربیشمعنادار  طوربه

باشد. همچنین نتایج آزمون می و تاحدی باالتر از حد متوسط مطلوب نسبتا
و شهروندان  ستدار امعناابعاد از نظر شهروندان بندی رتبهفریدمن نشان داد که 
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Abstract 

The main goal of this research is to evaluate the dimensions of 
vitality in the Esfris sidewalk in Ardebil city and to provide 
effective solutions in order to improve the vitality of the sidewalk. 
The research is descriptive-analytical and practical in terms of 
purpose, the statistical population of which is the citizens who 
have visited the sidewalk, and because it is uncertain, the sample 
size estimation formula for the statistical population with an 
indefinite limit was used, which using Cochran's formula, 385 
citizens were selected. The data collection tool was a researcher-
made questionnaire, the reliability of which was obtained       
using Cronbach's alpha of 0.75, indicating the good reliability of         
the questionnaire. 31 components were selected in the four 
dimensions of use and activity, physical, access and 
communication, and environment, and in line with the answer to 
the research problem, from the analysis based on the appropriate 
statistical tests in the SPSS (1-sample t-test and Friedman) were 
used. In relation to the innovation of the present research, it can be 
said that no research has been done on the vitality of the Esfris 
sidewalk until now. The results show that the average of user and 
activity, physical, access, communication, and environmental 
dimensions is significantly higher than the average criterion (No. 
3), which indicates a relatively favorable situation and somewhat 
higher than average. The results of Friedman's test also showed 
that the ranking of the dimensions is meaningful from the point of 
view of the citizens, and the citizens have different ratings of the 
dimensions of the vitality of the sidewalk. 
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 مقدمه
گسترش (. 176: 1395 پوراحمد و همکاران،)شهری است  تجلی هویت و تمدن جامعه شهر و فضاهای شهری یکی از بارزترین عرصه

را متأثر  ها و فضاهای پیادههای شهری و دگرگونی ارتباطات اجتماعی، جذابیت خیابانروزافزون شهرها و ورود اتومبیل به عرصه فعالیت
نقش عابر پیاده در فضاهای شهری  نرنگ شدکمو  (20: 1397)کانونی و رضویان،  کید بیش از حد به حرکت سوارهنمود و موجب تأ

توان گفت امروزه فضای عمومی به وسایل نقلیه اختصاص پیدا کرده و عابرین به بیان دیگر می (.176: 1395 )پوراحمد و همکاران،شود می
این امر موجب کاهش سرزندگی فضاهای عمومی و کاهش که  (315: 1397)آروین و همکاران،  شوندیپیاده دیگر کاربران اصلی قلمداد نم

حل ممکن برای ایجاد این اساس تنها راه بر (.176: 1395 )پوراحمد و همکاران، فضایی مناسب برای تعامالت اجتماعی در شهر شده است
امروزه،  ،(Hagelskamp, 2003: 24) بلکه حوزه فعالیت فضاهای همگانی استجمعی، ها و وسایل ارتباطارتباطات عمومی، نه روزنامه

 یافته تبدیل شده استویژه در کشورهای توسعههای مدیریت شهری بههای اصلی نظامتأمین نشاط و سرزندگی شهری به یکی از دغدغه
 (.67: 1386)گلکار، 

نام ای بهمحور، بسیاری از شهرها فضاهای بدون وسیله نقلیهری به شهرهای انسانهای شهو تبدیل سکونتگاه تربیشدنبال ایجاد سرزندگی به 
 (.5: 1393، یدهکرد یمی)کر بخشدراه به فضاهای شهری، سرزندگی و نشاط میپیاده (.176: 1395 )پوراحمد و همکاران، ساختند« راهپیاده»

های ها از جمله ابزاری بوده که در تجربهراهارکت در نظارت بر پیادهسنجش و پایش مداوم و تالش در جهت تشویق شهروندان به مش
 (.84: 1389، رئیس اسماعیلی ورنجبر ) شده استها مورد استفاده واقع راهجهانی جهت بهبود کیفیت پیاده

مل با فضاهای انسانی و ها و فضاهای شهری در انطباق کاتا قبل از ورود خودرو و تحوالت حاصل از آن در شهرسازی ایران راه 
طور کلی دهد، در شهرهای کهن ایرانی نظام کالبدی شهر بهگرفت. تاریخ شهرسازی ایران نشان مینیازهای اجتماعی شهروندان شکل می

ای پیاده از چنان بود که شهروندان با پواری استوار بوده است و وسعت شهرها و فاصله میان مراکز مختلف آنبراساس مقیاس انسانی با مردم
بر نقش ارتباطی و دسترسی، مکانی امن و راحت برای تماس اجتماعی،  ها و فضاهای شهری عالوهرفتند. این راهای به نقطه دیگر مینقطه

 آوردند. سرگرمی و مذاکره و داد و ستد را فراهم می های تفریح وها و آیینگردش و تماشا، شنیدن اخبار، برگزاری جشن
ماشینی تبدیل  لحمل و نقل ماشینی بسیاری از فضاهای شهری که محل زندگی اجتماعی بود، به گذرگاه و توقفگاه وسایبا پیدایش 

مورد  ترکمشهر را زیر نفوذ برد. حرکت پیاده و نیازها و حقوق طبیعی انسان پیاده تدریج تمام ساختار کالبدی و اجتماعی شده و این توسعه به
عنوان تابعی از حرکت سواره به فضای شهری بلکه بهعنوان بخشی از های پیاده نه بهو راه طراحان شهری قرار گرفتریزان و توجه برنامه

عنوان یک فضای شهری به ایجاد سرزندگی و پویایی در ها بههای پیاده و اهمیت آنکه باید به فضاها و محدودهچنانحساب آمدند و آن
 (.18 :1390)مرتضوی،  فراغت شهروندان توجه نگردیده استشهر و مکانی برای گذران اوقات 

رو در کالن شهرهای امروز پیش یهاسازی محیط شهری برای حضور در فضاهای شهری از چالشاهمیت و توجه به عابر پیاده و مناسب
توجهی به عابر ارد که عوارض ناشی از بیمداری بر افزایش سرزندگی فضاهای شهری، به این دلیل اهمیت داست. پرداختن به مسئله نقش پیاده

 (.152: 1399بیمرغ،  غالمی) تر و حادتر در شهرهای جهان سوم بازتاب یافته استناموزن شکلیپیاده و فضاهای مربوط به او به 
منظور رضایت بیگ بهماعیلتا اول خیابان اس قاپوی؛ از سمت میدان عالالدین اردبیلیبقعه تاریخی شیخ صفیراه اسفرین که در کنار پیاده

کنندگان در فضایی مناسب از بقعه مردم اردبیل، گردشگران و بازدید گردیده باعث ،گردیداجرا و سرزنده بودن محور  شهروندان و گردشگران
وفور به راهل پیادهدر طو شهر اردبیل است که شناخته شده هایاز سوغاتی کیی حلوای سیاه همچنین. کنند الدین بازدیدتاریخی شیخ صفی

در کل   .راه بیایندباعث شده مردم )مردم شهر اردبیل و مسافران( برای خرید این محصول یا خرید کاالهای دیگر به پیاده و وجود دارد
افراد با  و عوامل دیگر باعث شور و سرزندگی و پویایی این مسیر و ایجاد تعامالت اجتماعی و زمینه گفتگو و آشنا شدن مطرح شده عوامل

امکان ازجمله دسترسی و  .داران در این مسیر وجود دارداز دیدگاه شهروندان و کسبه و مغازهیکدیگر شود که البته مسائل و مشکالت هم 
 ناراضی بودن کسبه از کسادی بازار .نشانی و پلیس در مواقع اضطراری و ضروری فراهم نیستامدادرسان، آتش وسایلتردد و رفت و آمد 

ضرورت مطالعه و بررسی را ...  همچنین کمبود پارکینگ و .ن کم شده استاکساد و درآمدش راه شدن بازارگفتند نسبت به قبل از پیادهکه می
ارائه  و راه اسفریس شهر اردبیلهدف اصلی این پژوهش ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیادهبا توجه به این مسائل و مشکالت  دهد.نشان می

در  یابعاد سرزندگاز نظر  لیاردب سیاسفر راهادهیپسوال اصلی تحقیق این است که باشد و می راهرهای مؤثر در ارتقای سرزندگی پیادهراهکا
 راه اسفریس صورت نگرفته است.سرزندگی پیاده کنون پژوهشی دربارهتا توان بیان داشتپژوهش حاضر می ینوآور ؟چه وضعیتی است
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 مبانی نظری

 دگیسرزن

میالدی بر  60وجود آمدن مفهوم سرزندگی به دهه (. تاریخچه به13596: 1377)دهخدا،  زنده بودن استو دل نشاطسرزنده، با  یعنی سرزندگی
که نقطه میالدی  70 های میانهمرگ و زندگی شهرهای آمریکایی( آغاز و در سال)عبارتی مفهوم سرزندگی با کتاب جین جیکوبز گردد. بهمی

اما  (.81: 1398نژاد کاشی، هدایت)تقریبا به اوج خود رسید  ،گرددشناسی محیطی محسوب میعطف تحقیقات سرزندگی شهری از منظر روان
 واژه پیرامون مفهوم تربیش که گردیدمطرح « 1دانلد ایالرد»با منتشر شدن اثر کالسیک  1981در ادبیات تخصصی طراحی شهری در سال 

Livability و Liveliness (11: 1394)رستمی،  باشدها به زبان فارسی سرزندگی میاست که معنی آن ، 
ها یک مکان سرزنده، جایی است که مردم را برای مکث، نشستن، ماندن و دیدار تشویق نماید و از عبور سریع آن 2گلبه عقیده 

، سرزندگی را مناسب برای زندگی و فراهم آورنده کیفیت در دیکشنری شهرسازی 3رابرت کوان .),1986Gehl: 93(جلوگیری نماید 
زندگی، توانایی یک ارگانیسم را برای زنده ماندن یا کارایی مؤثر توصیف سر(، 81: 1398نژاد کاشی، د )هدایتکنزندگی مطلوب تعریف می

 . (Drewes, 2010:16)کندمی

بر احساس سرزندگی افراد در جامعه، سرزندگی محیط شهری و  است و عوامل گوناگونی یارشتهانیسرزندگی شهری موضوعی م 
ها و سایر فضاهای عمومی ازجمله معیارهای اصلی در سرزندگی خیابان آشکار شدن نمودهای سرزندگی در کالبد فضاهای شهری مؤثرند.

. ناپذیر سرزندگی دانستز باید جزو جداییها اشاره نموده و عامل امنیت شهری را نیها، کارکردها و کالبد آنتوان به تنوع فعالیتمی
وجود فضاهای عمومی نیز با میزان جذابیت  .ها و در نتیجه محالت شهری داردمحوری آنسرزنده نیز ارتباط تنگاتنگی با پیاده یهاابانیخ

معیارهای مؤثر بر  ،1در جدول  .(31: 1393)لطیفی و همکاران،  توانند سرزندگی محله را تأمین کنندخود و اثرگذاری بر ذهن انسان می
 آورده شده است: نظرانمنظر و دیدگاه صاحب سرزندگی شهری از

 

 نظرانمعیارهای مؤثر بر سرزندگی شهری از دیدگاه صاحب. الف-1جدول 

 معیارهای سرزندگی نظرانصاحب

 19۸1 ،4لینچ

 بقا )ایجاد یک محیط حیاتی و یک بستر( -
 سالمتی -

 ی مطلوبکارکد بیولوژیک -

، 5لندری بیانچینی و

1994 

 تنوع، قابل دسترس بودن -
 هویت و قابلیت تشخیص -

 نوآوری و خالقیت -
 پیوند -

 ایمنی -
 قابلیت رقابت -

 ظرفیت سازمانی -

 1996، 6منچپ

 آسایش -
 هاو اتصال قابلیت دسترسی -

 هاتنوع جاذبه -
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 نظراندیدگاه صاحبمعیارهای مؤثر بر سرزندگی شهری از . ب-1جدول 

 199۸، 7مونتگومری

 های اصلیتنوع در کاربری -
 وجود نماهای و زندگی فعال شهری -

 های متنوعها و قیمتشده در اندازهبینی تأمین بناها و فضاهای ساختهپیش -
 های کوچکگذاریة سرمایهکنندقیتشوهای مختلط های مختلف کاربریشکل -

 های مناسب در این بازارهاتعیین ابعاد و اندازه و نوع فعالیتداشتن بازارهای موقت و  -
 های مختلفها و طرحها با سبکوجود ساختمان -

 هاهای تجاری مستقل و محلی به خصوص مغازهسبت حضور فعالیتن -
 های پرتحرک هنگام غروب و شب هنگامالگوی ساعات کار و به خصوص وجود فعالیت -

 2002، ۸جیکوبز

 ها(در )کالبدی، کاربری و فعالیت تنوع -
 هاطراحی شهری جذاب و مناسب با فعالیت -

 فرهنگی و محیطی -عوامل اجتماعی -

 2007، 9پامیر

 ارتقا سهولت دسترسی -
 کننده فشردگی و تراکمتشویق -

 هااطمینان حاصل کردن از توازن فعالیت -

 ی مثبتآفرینش پیوندهای عملکردی، ساختن یک سامانه هویت -
 بهبود گوناگونی کاربری -

 13۸6پاکزاد، 

 کنندگی و حضور افراددعوت -
 برقرار کردن امنیت -

 و گوناگونی در کالبد تنوع -

 عملکرد و کاربری -

 استفاده از عناصر طبیعی -

 32: 1393لطیفی و همکاران،  مأخذ:                                                                                                             

 

 انواع سرزندگی
 مختلف دارد که عبارتند از:انواع سرزندگی 

 ، تعدادآمد خالص داشتن و استانداردهای که مردم در زندگی داشته باشندسرزندگی اقتصادی: در این سرزندگی سطح اشتغال، در
 گیرد. و ارزش زمین و دارایی مورد بررسی قرار می هافروشیگردشگران در سال، کارکرد خرده

د. گردگیری میعالوه ماهیت ارتباطات اجتماعی اندازهو ارتباطات اجتماعی به تعامالت، هاوسیله سطوح فعالیتسرزندگی اجتماعی: به
های در بین الیه وی، ارتباطات خوب و پویاییواسطه پایین بودن محرومیت، پیوستگی اجتماعی قتواند بهیک شهر سرزنده از لحاظ اجتماعی می

 شود.توصیف  با طراوتیک جامعه شهری های زندگی، روابط موزون و اجتماعی، روحیه جمعی و غرور مدنی، دامنه وسیعی از روش
مثل آلودگی هوا و  ییهاهمؤلفجنبه اول پایداری اکولوژیکی که در ارتباط با  :در برگیرندة دو جنبه است: پذیری محیطیسرزندگی و زیست 
های گوناگون مثل خوانا بودن، داشتن حس مکان، پیوستگی و ارتباط بخش ییهامؤلفهباشد و جنبه دوم، می ، دفع کردن مواد زائد و فاضالبصوتی

 گیرد. باشد را در بر مینزدیک شدنی می یشناختروانلحاظ از شهری تا چه حد صمیمی، امن و  فضای کهنیاشهر، کیفیت نور و روشنایی و 
، خاطرات، هویت، سنت، تولید، استفاده از محصوالت گیرنده بقا، احترام و تجلیل از شهروندانپذیری فرهنگی: در برو زیست سرزندگی

 .(Landry, 2000: 4)باشد است که بیانگر ماهیت جدا شهر می هایینشانه های اجتماعی وجشنساخت دست انسان و 

 

 راههپیاد
سواره، پهنه بسته بر  رفت و آمدراه خیابان مختص پیاده که در کشورهای مختلف واژگان متنوعی مانند پهنه پیاده، محدوده بدون پیاده

  (.54: 1389جو، )کاشانی شودها استفاده میراه نیز برای تعریف آنو پیاده پهنه بدون ماشین، محدوده پیادهترافیک موتوری، تفرجگاه پیاده، 
موتوری در نقش اجتماعی است که تردد سواره از آن حذف شده و مسیرهای آمد و شد وسایل نقلیه غیر میزان ها معابری با باالترینراهپیاده

                                                                                                                                                         
7. Montgomery 

8. Jacob 

9. Pamir 
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ها تسلط در آن (.39: 1391احمد و همکاران، )پور برتری دارد های ضرورینشانی، امداد و پلیس( در موقعیتآتش)آن جز خودروهای ویژه مانند 
شود می نقلیه سواری به دلیل خدمات دادن به زندگی جاری در معبر تنها استفاده وسایلراه است و از کنندگان از پیادهکامل با استفاده

 (.9: 1392)قهرمانی، 
یا بعضی ز در کل شب و روهای ویژه که به دلیل داشتن برخی ظرفیت هستندها در شهر هایی از عرصههای پیاده قسمتمحدوده

  .(Cratan,2008 :81) طور کامل به عبور عابران پیاده اختصاص داده شده استشود و بهها بر روی حرکت خودرو بسته میوقت

های گذشته، گسترش )از جمله اثرات تفکر مدرنیسم در دهه تفکر مدرنیستی ها، جیکوبز با نقدراهاز میان اندیشمندان تأثیرگذار بر پیاده
شدت کیفیت کارکردی خود را که این فضاها بهطوریبه .و غفلت از فضاهای باز جمعی بوده است های عریض با حاکمیت خودروانخیاب

ها کند و خیابانها تأکید میراهبر اهمیت پیاده او .(2: 1391زاده و تمری، )عباس اندعنوان فضای پشتیبان تعامالت اجتماعی از دست دادهبه
گوردن کالن نیز در کتاب منظر شهری به تأیید نظر جیکوبز پرداخت و . داندهای عمومی یک شهر میترین مکانها را مهماهرو پیاده

صورت پیاده در شهرها ممکن و داند که حضور انسان بهو مناسب می ، محیط شهری را در صورتی مطلوببرخالف نظر معماران مدرنیست
پردازان با تأکید بر حرکت در فضای شهری نظریه نیترمهمو نظرات  ، ایده2 در جدولنیز مقیاس انسانی باشد شهرها  مقیاس مورد استفادة

 (.2: 1391زاده و تمری، )عباس مداری آورده شده استو گسترش پیاده
 

 مداریپردازان و مفاهیم مؤثر پیادهنظریه .2جدول 

 3: 1391زاده و تمری، عباس مأخذ:                                                                                                                  

 

 شبکه معابر پیاده باید دارای پنج ویژگی باشد: ها،اهرطراحی پیادهدر 
راحتی و آرامش به مقصدشان تا بتوانند بهآورد ای یکپارچه، کامل، واضح و خوانا را برای عابران پیاده فراهم راه باید شبکهپیاده :16تداوم-

تواند با طراحی هوشمندانه خوانایی خود را سیری منحنی نیز میراه باید حتما باید مستقیم باشد، بلکه ماین بدان معنا نیست که پیادهبرسند. 
 حفظ کند و محیطی دلپذیر برای عابر پیاده فراهم آورد.

نیز  هاهای سواره ایجاد کنند و در این تقاطعین تقاطع را با مسیرترکمای طراحی شوند که گونهها باید بهراهپیاده :17ایمنی و امنیت-
-راهاده را تأمین کند. همچنین مسیرهای پیاده باید عاری از هرگونه مانع حرکتی باشند تا ایمنی عابران افزایش یابد. پیادهایمنی کامل عابر پی

خوبی نورپردازی شوند و دید بصری و نظارت اجتماعی را تأمین کنند. کف اند، باید بهیابی شدهرو مکانهای سوارههایی که دور از خیابان
 ها در آن جلوگیری شود.االمکان از گذاشتن پلهاز توپوگرافی طبیعی محدوده پیروی کند و حتی راه بایدپیاده

های گوناگون عابران راه باید هموار، صاف و خشک باشد. این معابر باید عرض کافی را برای انواع فعالیتسازی پیادهکف :18راحتی-

                                                                                                                                                         
10. Tony Garnie 
11. Ashpray Ragen 

12. Larnsh Halprin 

13. Edmund Bicen 
14. Hillier 

15. Micael E Arth 

16. Continuity 
17. Safety  & Security 

18. Comfort 

 کلیدی مفاهیم عنوان متن/ نظريه سال پردازاننظريه

 هاها از درون فضاهای سبز و حفاظت آب و هوایی پیادهعبور عابران پیاده یشهر صنعت 1917 تونی گارنیه

 ین سطح تماس با یک فضای شهریتربیش جادکنندهیا رویپیاده هامعماری شهرک و شهرک 1960 اشپرای رگن

 1968 الرنش هالپرین
ای بر کیفیت، شخصیت نیویورک؛ مطالعه

 یژه و معنای فضای باز در طراحی شهریو
 روی و اولویت حرکت پیاده در فضای شهریافزایش کیفیت پیاده

 دهنده کل شهرهای حرکتی عامل پیوندحرکت مداوم عامل تجربه فضا، نظام طراحی شهری 1968 ادموند بیکن

 ت فضاهای شهریارتباط میان حرکت )عمدتاً پیاده( و وضعی تحلیل چیدمان فضا 1996 هیلییر

 بر کاهش یا حذف اتومبیل در فضاهای شهری تمرکز گرایینوپیاده 1999 مایکل ای آرث
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لوگیری شود و برای حل مشکل اختالف سطح از رمپ و پله استفاده شود. حفاظت دار طوالنی باید جتأمین کند. از طراحی مسیرهای شیب
باید به وسیله عناصر طبیعی یا مصنوع انجام  خراشگوشعابران در برابر تابش آفتاب، بارش باران با وزش باد و نیز آلودگی هوا و صداهای 

 دهد.خوری نیز راحتی مردم را افزایش میراه مانند نیمکت و آبشود. جانمایی مبلمان شهری متناسب با پیاده
ای جویی در مصرف انرژی به دغدغهکه صرفه مقصد سفر نزدیک با تفریح و نرمش مدنظر باشد، یا هنگامی کهیهنگام آسودگی-

پیاده باید توسط یابد. مقاصد حرکتی روی جایگاه اصلی خود را در میان الگوهای متنوع جابجایی باز میاصلی جامعه تبدیل شود، پیاده
عنوان تواند بهروی میای منسجم از مسیرهای پیاده به یکدیگر اتصال یابد. اگر نیازهای عابران در طول مسیر تأمین گردد، پیادهشبکه
که در حالی .دمراکز کار باید کوتاه و مستقیم باشن و هافروشگاهای توأم با آسودگی با اتومبیل رقابت کند. مسیرهای پیاده منتهی به گزینه

 با مناظر زیبا و دلپذیر طراحی شوند. مستقیم اما همراهتوانند غیرمسیرهای تفریحی می
بینی را به عابر پیاده ارائه دهند و تجارب بصری مختلف و نو را نسبت به حرکت قابل پیشتوانند منظرهای غیرها میراهپیاده :رغبت-

نماید رغیب که پیاده باید لذت بصری را برای عابران تأمین و مردم را به حضور و استفاده از آن تورند. شبآسواره برای انسان به ارمغان 
 (.2-3: 1390ریزی و توسعه پایدار شهری، مطالعات برنامه)

اده، مزایای های دوستدار پیعنوان فرایند بیرون راندن خودروها و در برخی موارد کاهش سرعت خودروها و خلق خیابانسازی بهراهدهپیا
مزایای ایجاد مسیرهای برخی از  ،3که در جدول  (24: 1396غالمی و همکاران، ) فراوانی دارد و کالبدی محیطیزیست ،اقتصادی، اجتماعی

 پیاده آورده شده است:
 

 سازیراهمزایای پیاده .3جدول 

 کالبدی محیطیزيست اجتماعی اقتصادی

 سازیبهبود کف حفظ تنوع زیستی ایجاد حس قوی مکانی و خلق غرور مدنی تجاریهای متنوع و مبادالت ایجاد فعالیت

 بهبود مبلمان شهری حفظ فضاهای باز سواریروی و دوچرخهترویج پیاده باال رفتن قیمت امالک

 جذب افراد توانمند به مناطق رو به زوال
افزایش مشارکت مردم در فضا و همبستگی آنان و 

 تجدید حیات مدنی
 های فسیلیهش مصرف سوختکا

دهی به ساختار شکل
 هاسکونتگاه

 سازی محیطبهبود بدنه ایکاهش انتشار گازهای گلخانه فضاهای عمومی و گسترش تعامالت اجتماعی جذب توریست و گردشگر

 های زیرساختیهزینه کاهش
 جاده، پارکینگ و...() 

 آلودگی هوا و صوتیکاهش  اولویت حرکت پیاده به سوارهافزایش امنیت، 
پذیری مسیرهای انعطاف

 تردد

های ثابت و متحرک استفاده کاهش هزینه
 از خودرو

، ترکمافزایش سالمت روحی و روانی )مرض چاقی 
 (، کاهش اختالالت روانی و...تناسب اندام

 کاهش نیاز به توسعه زمین
 جاییافزایش ظرفیت جابه

 

ل های حمقابلیت دسترسی و کاهش هزینه
 و نقل خانوار

افزایش استقالل کودکان و کهنساالن و ایجاد حس 
 مشارکت

محیطی، اقلیمی و مالحظات زیست
 پایداری

بندی منطقی سطوح تقسیم
 شهری

 6: 1396و همکاران، غالمی  و 114 :1398حبیبی و شیخ احمدی،  ،118 :1391صرافی و محمدیان مصمم،  مأخذ:                                                 
 

ی زیادی از تعداد... از سوی  مداری با توجه به مفاهیمی مانند شهر فشرده، شهر پایدار، رشد هوشمند ودر چند سال اخیر پیاده
  .(King, 2013: 850)پایدار شهر مورد پذیرش قرار گرفته شد  شکل کعنوان یریزان شهری بهبرنامه

ترین مسائلی که در یکی از مهم کهطوریبه .((Grignaffini, 2008:5 در طراحی شهری پایدار استمداری یک مفهوم مهم پیاده
(. از سوی 126: 1398)روستایی و ناصری،  باشدچارچوب تئوری شهر پایدار مطرح است، زندگی شهری و شکل شهری بدون اتومبیل می

کند و ضمن کاهش ط پایدار و ایجاد مکانی سرزنده نقش اساسی ایفا میمداری جزئی از سرزندگی است که در ترویج محیدیگر، پیاده
 (.1شکل  ) :Shamsuddin et al, 2012) 169)روی نیز هست سروصدا و آلودگی هوا، مشوق ساکنان برای پیاده

                                                                                                                                                         
 .  Convenience 

 .  Delight 
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 مداری، سرزندگی و پایداریارتباط پیاده .1شکل 

 :Shamsuddin et al, 2012 169 مأخذ:          
 

 پیشینه پژوهش
در راستای اجرای رویکردهای پایداری در محدوده میدان سپاه  HQE2Rمداری با مدل (، به سنجش میزان پیاده1393)نجفی و یعقوبی 

)کیفیت محیطی، سرزندگی، مشارکت اجتماعی، هویت محله،  های اصلی باال بردن سطح پایداریکه یکی از راهمالیر پرداختند باتوجه به این
سازی این مرکز در جهت بازآفرینی آن اقدام ورزیده است که با توجه به راهراه است، به بررسی امکان پیادهتنوع و...( در واحد همسایگی پیاده

ت ، در نتیجه باال رفتن کیفیشودپذیر میسازی در چنین فضایی با ایجاد کارکردهای متنوع و زیاد امکانراهنتایج حاصل از امکان پیاده
 دنبال دارد.محیطی و امنیت اجتماعی را برای شهروندان به

مداری بر بهبود هویت رفتاری شهروندان در فضای شهر اسالمی در خیابان فردوسی نقش پیادهمطالعه (، به 1394)اکبری و داوودی 
پذیری و دسترسی ها، خوانایی، نفوذنشانه مدارهای عمده فضاهای شهری پیادهکه مؤلفهداد  نشان هاتحقیق آننتایج پرداختند.  سنندج

مراتب، سیمای ار بوشهر اسالمی تأمین امنیت، سلسلهذگثیرأهای تانگیزی مکان و مؤلفه راحت، نوع و پویایی، سرزندگی، حس تعلق و خاطره
مند شدن و میزان حضور و هویت شوند، ارتباط معناداری با الگوی رفتاریبناهای عمومی، عدالت، تعاون و مشارکت، کالبدی محسوب می

 .محور دارندشهروندان در فضاهای شهری پیاده
 گرفته با استفاده از روش انجامبق محاسبات ط .مداری محالت مسکونی شهر اندیشه پرداخت(، به سنجش قابلیت پیاده1395)شعبانپور 

 AHP مداری قرار دارند. ت مسکونی فاز چهار در رتبه آخر پیادهمداری و محالکه محالت مسکونی فاز دو در رتبه اول پیاده نشان داد
مداری نشان داد که محالت مسکونی فاز دو نسبت به دیگر محالت های قابلیت پیادهمقایسات زوجی بین فازها با در نظر گرفتن شاخص

مداری در سطح محالت انجام گردید. یت پیادهبندی قابلپهنه GIS افزاربا استفاده از نرم دارند.تری فازهای شهر اندیشه وضعیت مطلوب
در مجاورت  ،مداری باالیی برخوردارندمداری نشان داد که عموما محالت مسکونی که از قابلیت پیادهبندی پیادهخروجی حاصل از پهنه

 29محله  هایافتهتوجه به و یا در کنار مراکز تجاری که در سطح برخی محالت ساخته شده است قرار دارند. با )CBD( بخش مرکزی شهر
 مدارترین محله شناسایی گردید. عنوان پیادهفاز سه شهر اندیشه به

دهی اجتماعی خیابان فردوسی شهر مدار و پاسخ(، به سنجش و بررسی کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده1396)شیخی و رضایی  
تر از حد متوسط بوده که بیانگر عدم رضایت اسخگویی اجتماعی پایینمندی از پکه میانگین رضایت نشان دادنتایج  .ایالم پرداختند

 باشد.و تناسب نداشتن فضاهای طراحی شده با نیازهای شهروندان می شهروندان از کیفیت فضایی
نتایج پژوهش  .دالهدی شهر رشت پرداختنراه علمهای مؤثر بر تقویت سرزندگی در پیاده(، به بررسی مؤلفه1397)پور و همکاران قربان

 افزایش پیوستگی راهبرد و اول رتبه فضا در افراد حضور افزایش راستای در رشت اقلیم براساس محیط تجهیز راهبرد که داد نشانها آن
 .شد سرزندگی ارائه تقویت نةزمی در اجرایی هایسیاست راهبردها، براساس نهایت آورد. در دست به را آخر رتبه پیاده حرکت

پرداخت نتایج نشان داد که  خیابان فردوسی شهر اصفهان درها در سرزندگی شهری راهتحلیلی بر نقش پیاده(، به 1398چشمه )همحمدی د
ساز افزایش رضایت ساکنان، بهبود آرامش روحی و روانی ساکنین و ها در خیابان فردوسی شهر اصفهان زمینهراهافزایش و بهسازی مسیر پیاده

 آورد. وکارها فراهم میزندگی فضای شهری و با توجه به افزایش تردد انسان در محدوده خیابان زمینه را برای رونق کسبتبع بهبود سربه
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 یهاافتهی .مالزی پرداختنددو منطقه در  نیجامعه ب امکانات توجه به امحله بمداری پیاده یقیمطالعه تطببه (، 2013) 21آزمی و همکاران
 دارد. ریمحله تأثمداری پیاده تیقابل زانیبر م یاز دسترس نادرک ساکن تیفیکه ک اددنشان  هاآن مطالعه

 تربیش از آن است که یها حاکافتهپرداختند. ی در مرکز شهر کواالالمپور یروادهیپ یراحت(، به بررسی 2015) 22زکریا و یوجانگ
نگهداری  ،مشاهدات در مرکز شهر . طبقدارند تیرضا تاحدودی ادهیبر پویژه از نظر امکانات عابه ینسبت به سطح راحت های تحقیقنمونه

 مؤثر بوده است.مدار های پیادهضعیف امکانات در وضعیت نامناسب خیابان
نتایج آمریکا پرداختند.  متحده االتیمداری در جنوب شرقی اسواری و پیادهدوچرخهکمبود  دالیل به بررسی(، 2016) 23گدوین و پریس

ویژه مهاجرت روستاییان بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش شهرها، در عوامل اصلی این مسئله رشد جمعیت به که ها نشان دادبررسی
 .ها برای حمل و نقل فعال بوده استها، بودجهها، قوانین، زیرساختدسترس بودن گسترده خودرو، سیاست

 استرالیا شهر یک حومه در مرتفع هایخیابان بررسی: رویپیاده قابلیت و شهری طراحی کیفیت(، به بررسی 2020) 24پوجانی و یهوو
 کهاین بر عالوه توانندمی شوند طراحی و ریزیبرنامه خوبیبه شهر حومه در مرتفع هایگر خیابانا داد،نشان  هامطالعه آن نتایج .پرداختند

 عدم . همچنینباشند نیز اجتماعی اهمیت دارای و داده انجام را اقتصادی ممه عملکردهای توانندمی ،کنند فراهم را مرور و عبور امکان
 ها است.آن شهری طراحی پایین کیفیت دلیلبه بریزبن شهر حومه بلند هایخیابان در رویپیاده و سرزندگی

 

 روش انجام پژوهش

راه پیاده بهکه  بودند شهروندانیکه جامعه آماری ا توجه به اینب .تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است –توصیفی نوع ازوهش حاضر پژ
نفر از  385و  استفاده شده است نامعین برآورد حجم نمونه برای جامعه آماری دارای حدد از فرمول نباشنامشخص می و چون اندهمراجعه کرد

 مؤلفه در چهار بعد 31محقق شامل  پرسشنامهه از با استفاد ها و اطالعاتآوری دادهجمععنوان نمونه آماری انتخاب شدند. شهروندان به
صورت گرفت. جهت تعیین  ایگزینه ( براساس طیف لیکرت پنج4جدول  ،محیطی)کاربری و فعالیت، کالبدی، دسترسی و ارتباطات و زیست

در حاتی در پرسشنامه صورت گرفت و قرار گرفت و با دریافت نظرات آنان، اصال نظرانو تعدادی از صاحب تیددر اختیار اساروایی، پرسشنامه 
ها داده تحلیل   مورد تایید قرار گرفت. 75/0 با ضریب آلفای کرونباخ آزمون ازبا استفاده  میزان پایایی .نهایت روایی پرسشنامه تأیید گردید

 .شد( استفاده فریدمن و ایتک نمونه تیهای آزمون ها وتوصیف فراوانی ابعاد و گویه)، SPSSافزار با استفاده از نرم
 

 های متغیر سرزندگی شهریابعاد و مؤلفه .الف -4جدول 
 هاگويه بعد

ت
الی

 فع
ی و

ربر
کا

 
 های تجاریوجود کاربریبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

 راهها و امکانات جاذب حضور مردم در انشعابات منتهی به پیادهامکان فعالیت

 هاهای متنوع و توزیع مناسب آنکاربریلیل به دراه میزان مطلوبیت پیاده

 راهمیزان استفاده مردم از پیاده

 راههای خدماتی متضمن تداوم حضور شهروندان در پیادهمیزان مطلوبیت کاربری

 هایی در نقاطی خاموش و غیرفعالپرهیز از استقرار کاربری

 هایی برای مراسم و فعالیت ویژهبینی عرصهپیش

 راهدر فضای پیاده فروشیدستهای مرتبط با ن حضور فعالیتمیزا

 های مردمتنوع فعالیتبه دلیل راه میزان مطلوبیت پیاده

ی 
بد

کال
 

 پرهیز از آرایش یکنواخت مبلمان شهری در طول مسیر

 وجود فضاهایی برای گذران اوقات فراغت و استراحتبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

 انگیز(حفظ و تقویت بناهای تاریخی، نقاط شاخص و خاطره)وجود بناهای خاص به دلیل راه همطلوبیت پیاد

 نور و روشناییبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

 ایجاد فضاهایی برای مکث، نشستن و تماشا

 (...نماها و ها، آبمجسمه)وضعیت مبلمان شهری به دلیل راه مطلوبیت پیاده

 )مصالح، قدمت و کیفیت( تنوع در کالبدبه دلیل راه ادهمطلوبیت پی

 راههای مشرف بر پیادهسازی مناسب و نمای مناسب بدنه ساختمانکفبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

 

                                                                                                                                                         
21  . Azmi et al 
22  . Zakaria   & Ujang 
23. Godwin & Price 
24. Hooi  &Pojani 
 
 

 

 جج
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 های متغیر سرزندگی شهریابعاد و مؤلفه .ب -4جدول 

ت
طا

تبا
 ار

ی و
رس

ست
د

 

 راههای متنوع حمل و نقل در اطراف پیادهدسترسی به گزینهبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

 دسترسی به پارکینگبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

 عنوان نشانه(به ...های برجسته و، ساختماناستفاده از تابلو اعالنات، تابلو تبلیغاتی، تابلو راهنما، نقاط شاخص)خوانایی مناسب 

 قرارگیری در مسیر روتین و معمولی افراد

 موقعیت مکانیبه دلیل راه لوبیت پیادهمط

 های سواره با محور پیادهسازی تقاطعمناسب

 دسترسی ایمن به سواره

 راهمیزان امنیت افراد در استفاده از فضای پیاده

 ها و مسیرها اصلی )عدم نگرانی نحوه بازگشت و...(قابلیت دسترسی به میادین و تقاطع

ت
یس

ز
طی

حی
م

 
 

 راهی پیادهطیبهداشت مح

 ها زبالهتعداد و میزان تمیزی سطل

 هوا، گرد و خاک و...()راه محیطی پیادهعدم آلودگی زیست

 راهوضعیت میزان رضایت از پاکیزگی پیاده

 هراتلفیق پوشش با فضای پیاده

 

 مورد مطالعه محدوده
دقیقه عرض شمالی قرار دارد و  15درجه و  38دقیقه طول شرقی و  17درجه و  48شهر اردبیل از لحاظ موقعیت مطلق در مشخصات جغرافیایی 

خورشیدی بالغ بر  1395باشد. جمعیت شهر اردبیل بر اساس نتایج نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مرکز استان اردبیل می
وسط اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل برای ایجاد ت 1393در سال  .(1395)سالنامه آماری استان اردبیل،  نفر بوده است است 529374

 .(216: 1395)یزدانی،  باشدقاپو میبیگ تا میدان عالیدر نظر گرفته شد که حدفاصل تقاطع اسماعیل ایراه در شهر اردبیل محدودهپیاده
گردید )حیدری و دیندارراه اسفریس افتتاح پیاده 1398سال انجام شد و در بهار سال  5تحقیقات و مطالعات اولیه و عملیات اجرایی در طی 

ن شگراالدین در اردبیل فضایی برای فراغت و آرامش مردم اردبیل و گردراه در جوار بقعه تاریخی شیخ صفیپیاده ایجاد (.6: 1398سوها، 
 1ناحیه  1بندی شهرداری اردبیل در منطقه ناحیهبندی و محدوده مذکور در نظام منطقه (.216: 1395)یزدانی و همکاران،  فراهم کرده است

 (.2شهر اردبیل واقع شده است )شکل 
 

 
  موقعیت استان اردبیل در تقسیمات کشوری، شهر اردبیل در استان و محدوده مورد مطالعه. 2شکل 
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 محدوده مورد مطالعه. 3شکل 

 Google Earth: أخذم         
 

 هایافته
اند، از ه( زن بوددرصد 1/30) 116( نفر مرد و درصد 9/69) 269پرسشنامه که توسط شهروندان پر شده است،  385 از مجموعدر این مطالعه 
 نفر   47 و 55تا  41بین  (درصد8/27نفر ) 107سال،  40تا  25( بین درصد1/35نفر ) 135سال،  24زیر  (درصد9/24) نفر 96نظر سنی نیز 

( درصد 4/9نفر ) 36( کارمند، درصد8/15نفر ) 61( آزاد، درصد2/52نفر ) 201اند. از نظر وضعیت اشتغال سال به باال داشته 56( درصد2/12)
نفر  124( دیپلم، درصد 7/24نفر ) 95دیپلم، ( زیردرصد 6/15نفر ) 60باشند و از نظر تحصیالت ( بیکار میدرصد 6/22نفر ) 87بازنشسته و 

 اند.ه( کارشناسی ارشد به باالتر بوددرصد 5/27نفر ) 106( کاردانی و کارشناسی و درصد2/32)
 

 بعد کاربری و فعالیت
 مؤلفهو االترین میانگین ب ،71/3 تجاری باهای وجود کاربریبه دلیل راه مطلوبیت پیاده مؤلفهبود که  مؤلفهبعد کاربری و فعالیت شامل نه 

 (.4و )شکل  (5)جدول  انددادهخود اختصاص  به 25/3 با العخاموش و غیرف نقاطی هایی دریرهیز از استقرار کاربرپ
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 کاربری و فعالیتوضعیت بعد  .5جدول 
 میانگین خیلی کم کم متوسط زياد خیلی زياد هاگويه بعد

ت
الی

 فع
ی و

ربر
کا

 

 71/3 1/2 2/6 8/26 8/48 1/16 های تجاریوجود کاربریبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

 09/3 0/20 1/10 1/30 0/20 7/19 راهکانات جاذب حضور مردم در انشعابات منتهی به پیادهها و امامکان فعالیت

 95/2 7/11 8/20 9/37 7/19 9/9 هاهای متنوع و توزیع مناسب آنکاربریبه دلیل راه میزان مطلوبیت پیاده

 10/3 2/6 1/17 8/41 1/30 7/4 راهمیزان استفاده مردم از پیاده

-های خدماتی متضمن تداوم حضور شهروندان در پیادهوبیت کاربریمیزان مطل

 راه

7/5 0/26 6/41 3/22 4/4 06/3 

 25/3 0/1 7/18 6/42 6/29 1/8 هایی در نقاطی خاموش و غیرفعالپرهیز از استقرار کاربری

 84/2 4/17 9/24 4/30 9/10 4/16 هایی برای مراسم و فعالیت ویژهبینی عرصهپیش

 60/2 9/23 8/27 3/22 4/16 6/9 راهفروشی در فضای پیادههای مرتبط با دستن حضور فعالیتمیزا

 79/2 7/18 3/22 5/25 3/28 2/5 های مردمتنوع فعالیتبه دلیل راه میزان مطلوبیت پیاده

 

 راه اسفریسکاربری، تنوع فعالیت و...( در پیاده) کاربری و فعالیتوضعیت بعد  .4شکل

 

 بعد کالبدی

بناهای  حفظ و تقویتوجود بناهای خاص )دلیل راه بهمطلوبیت پیاده هایرا مؤلفه االترین میانگینب بود که مؤلفه کالبدی شامل هشت بعد 
میانگین با  مصالح، قدمت و کیفیت()تنوع در کالبد  از نظرراه مطلوبیت پیاده و گویه 65/3میانگین با  ز(انگیهنقاط شاخص و خاطر تاریخی،

 (.5( و )شکل 6)جدول  انددادهخود اختصاص  را به 33/3
 

 وضعیت بعد کالبدی .6جدول 
 میانگین کمخیلی  کم متوسط زياد خیلی زياد هاگويه بعد

ی
بد

کال
 

 32/3 9/9 9/9 7/39 7/19 8/20 پرهیز از آرایش یکنواخت مبلمان شهری در طول مسیر

 17/3 5/7 1/29 3/21 4/23 7/18 جود فضاهایی برای گذران اوقات فراغت و استراحتوبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

حفظ و تقویت بناهای تاریخی، نقاط )وجود بناهای خاص به دلیل راه مطلوبیت پیاده
 انگیز(شاخص و خاطره

0/26 3/28 8/33 6/8 4/3 65/3 

 11/3 0/7 5/19 0/39 4/24 1/10 نور و روشناییبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

 08/3 9/4 6/21 5/39 3/28 7/5 ایجاد فضاهایی برای مکث، نشستن و تماشا

 11/3 9/9 7/19 1/30 4/30 9/9 (...نماها و ها، آبمجسمه)وضعیت مبلمان شهری به دلیل راه مطلوبیت پیاده

 33/3 1/9 7/19 0/20 4/31 .7/19 )مصالح، قدمت و کیفیت( تنوع در کالبدبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

های مشرف سازی مناسب و نمای مناسب بدنه ساختمانکفبه دلیل راه مطلوبیت پیاده
 راهبر پیاده

7/19 1/10 3/20 9/29 0/20 80/2 
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 راه اسفریسدر پیاده( راه، آبنما، فضا برای نشستنکف پیاده)وضعیت بعد کالبدی. 5شکل 

 

 و ارتباطاتبعد دسترسی 
و  53/3با  قرارگیری در مسیر روتین و معمولی افراد  مؤلفهاالترین میانگین ببوده است که  مؤلفهنه  دارای دسترسی و ارتباطات شمال بعد

 (.6( و )شکل 7)جدول  انددادهخود اختصاص  را به ،45/3 موقعیت مکانی با دلیل راه بهمطلوبیت پیاده مؤلفه
 

 دسترسی و ارتباطات وضعیت بعد .7جدول 

 میانگین خیلی کم کم متوسط زياد خیلی زياد هاگويه بعد

ت
طا

تبا
 ار

ی و
رس

ست
د

 

 96/2 7/12 3/21 0/34 3/21 6/10 راههای متنوع حمل و نقل در اطراف پیادهدسترسی به گزینهبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

 67/2 6/16 5/26 8/34 1/17 9/4 دسترسی به پارکینگبه دلیل راه مطلوبیت پیاده

، خوانایی مناسب )استفاده از تابلو اعالنات، تابلو تبلیغاتی، تابلو راهنما، نقاط شاخص
 عنوان نشانه(به ...های برجسته وساختمان

4/9 8/27 2/32 6/22 1/8 08/3 

 53/3 9/2 4/17 6/21 3/40 9/17 قرارگیری در مسیر روتین و معمولی افراد

 45/3 5/7 5/12 1/30 8/26 1/23 موقعیت مکانیبه دلیل راه ادهمطلوبیت پی

 33/3 9/9 7/11 2/32 8/27 4/18 های سواره با محور پیادهسازی تقاطعمناسب

 90/2 5/14 7/18 8/40 3/14 7/11 دسترسی ایمن به سواره

 07/3 8/13 4/16 5/34 0/20 3/15 راهمیزان امنیت افراد در استفاده از فضای پیاده

 02/3 3/7 8/15 4/50 8/20 7/5 عدم نگرانی نحوه بازگشت و...() یاصلها و مسیرها قابلیت دسترسی به میادین و تقاطع
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 اسفریس راهدر پیاده نقاط شاخص. 6شکل 
  

 محیطیبعد زيست
و باالترین میانگین  ،94/3وا، گرد و خاک و...( با ه)راه محیطی پیادهعدم آلودگی زیست مؤلفه بود که مؤلفه شامل پنجمحیطی زیست بعد

 (.6و )شکل  (8)جدول  انددادهخود اختصاص  را به ،46/3 با راهمحیطی پیادهبهداشت  مؤلفه
 

 محیطیزیستوضعیت بعد  .۸ل جدو

 میانگین خیلی کم کم متوسط زياد خیلی زياد هاگويه بعد

 محیطیزیست

 

 46/3 0/6 2/12 1/30 7/32 0/19 راهبهداشت محیطی پیاده

 86/2 4/1 5/19 4/50 8/14 9/4 ها زبالهتعداد و میزان تمیزی سطل

 94/3 2/38 8/34 3/14 8/7 9/4 )هوا، گرد و خاک و...(راهمحیطی پیادهعدم آلودگی زیست

 38/3 8/7 2/12 9/29 8/33 4/16 راهوضعیت میزان رضایت از پاکیزگی پیاده

 23/3 7/5 1/16 6/41 3/22 3/14 هرابا فضای پیادهتلفیق پوشش 

 
 

  

 

 راه اسفریسمحیطی پیادهوضعیت بعد زیست .7شکل 
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 راه اسفريس اردبیل از نظر شهروندانمقايسه میانگین ابعاد سرزندگی در پیاده 
، 04/3برابر با  کاربری و فعالیتبعد میانگین  :شودگونه که مالحظه میارائه گردیده است. همان ،9جدول  درای نتایج آزمون تی تک نمونه

طور که برحسب نتایج آماری، به 37/3محیطی برابر با و در بعد زیست 11/3با  دسترسی و ارتباطات، در بعد 19/3در بعد کالبدی برابر با 
درصد و با توجه به سطح معناداری موجود مشخص  95 در سطح اطمینان . با توجه به نتایج پژوهش( است3)معیار میانگین از  تربیشمعنادار 

راه و متوسط و تا باشد و وضعیت پیادهمی 3یعنی معیار میانگین از  تربیشمقدار به دست آمده راه د که در هر چهار بعد سرزندگی پیادهش
 .(8باشد )شکل و باالتر از حد متوسط می مطلوب حدودی

 

 3  نیانگیم اریدست آمده با معبه یهانیانگیم ةسیمقارای ب ایتک نمونه t آزمون .9جدول 

 اختالف میانگین سطح معناداری میانگین نام ابعاد
 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پايین

 08/0 00/0 04/0 043/0 04/3 کاربری و فعالیت

 25/0 13/0 19/0 000/0 19/3 کالبدی

 17/0 05/0 11/0 000/0 11/3 دسترسی و ارتباطات

 
 ایتک نمونه t نتایج آزموننمودار  ۸شکل 

 

 راه اسفريس اردبیل از نظر شهروندانبندی ابعاد سرزندگی در پیادهرتبه
ها یانگین رتبهمقایسه م. دهدنشان میرا براساس آزمون فریدمن  راه اسفریس اردبیلپیادهابعاد سرزندگی در بندی وضعیت رتبه ،10جدول 

باشد و بعد از آن بعد کالبدی ترین بعد از نظر شهروندان میکه مهم دارد محیطیزیست را بعد 01/3 دهد که باالترین میانگین رتبهنشان می
 .(9های بعدی قرار دارند )شکل در اولویت 04/2 و کاربری و فعالیت با 41/2، دسترسی و ارتباطات با 54/2 با میانگین رتبه

 

 اسفریس اردبیل راهبندی ابعاد سرزندگی پیادهنتایج آزمون فریدمن برای رتبه. 10جدول 

 رتبه میانگین رتبه تعداد ابعاد
 چهار 04/2 385 کاربری و فعالیت

 دو 54/2 385 کالبدی
 سه 41/2 385 دسترسی و ارتباطات

 یک 01/3 385 محیطیزیست
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معنادار  000/0در سطح  3جه آزادی با در 517/113کای اسکوئر محاسبه شده به میزان مقدار درصد  95در سطح اطمینان نتیجه این آزمون 
 (.11)جدول استمتفاوت  به طور معناداراز نظر شهروندان  لیاردب سیاسفرراه سرزندگی پیادهابعاد بندی رتبهبدین معنی که باشد. می

 

 راهابعاد سرزندگی پیادهبندی اولویت ه بارابطداری آزمون فریدمن در معنی .11جدول 
 سطح معناداری درجه آزادی کای اسکوئر تعداد

385 517/113 3 000/0 

 

 
 اسفریس اردبیل راهبندی ابعاد سرزندگی پیادهنتایج آزمون فریدمن برای رتبه. 9شکل 

 گیریبحث و نتیجه
 بوده است. راهراهکارهای مؤثر در ارتقای سرزندگی پیادهارائه  و راه اسفریس شهر اردبیلبی ابعاد سرزندگی در پیادهارزیاحاضر،  پژوهش  ازهدف 

)کاربری و فعالیت، کالبدی، دسترسی  مؤلفه در چهار بعد 31و گردید  آوریجمع( ساختهمحقق پرسشنامه) پیمایش روشبا استفاده از ها داده
 مورد ارزیابی قرار گرفت.محیطی( و ارتباطات و زیست

و در  11/3با  ، در بعد دسترسی و ارتباطات19/3، در بعد کالبدی برابر با 04/3برابر با بعد کاربری و فعالیت میانگین ، تحقیقطبق نتایج 
وضعیت  دست آمد.به( 3)یار میانگین معاز  تربیشطور معنادار بهکه در هر چهار بعد که برحسب نتایج آماری  37/3محیطی برابر با بعد زیست

 ،01/3 باالترین میانگین رتبه داد کهها نشان مقایسه میانگین رتبهو  باشدو تا حدودی مطلوب می ی رضایت بخشمتوسطدر سطح راه پیاده
در  ،04/2 کاربری و فعالیت باو  41/2، دسترسی و ارتباطات با 54/2 و بعد از آن بعد کالبدی با میانگین رتبه دارد محیطیزیست را بعد

 های بعدی قرار دارند.اولویت
، کمبود امکانات و خدمات نسبت به محیطیافزایش جمعیت شهری و مهاجرت به شهر باعث مسائل و مشکالت از جمله آلودگی زیست

کنند در فضاهای شهری و ندگی میشده است، همچنین خود شهرها هم مسائل و مشکالتی دارند از جمله افراد که در آن ز...  جمعیت و
، به خطر اند همین تعداد زیاد خودرو باعث شده مشکالتی از جمله آلودگی صوتیهای شهری بیش از پیش به ماشین وابسته شدهخیابان

گردید تا مسئوالن به  های قلبی عروقی و...( تشدید مسائل از این قبیل باعث)مضر برای افراد سالمند، دارای بیماری افتادن سالمتی انسان
 .باشدمی هاحلها از جمله این راهراهو یا تا حدودی حل این مسائل باشند که پیادهمشکالت حل برای کم کردن دنبال راه

، ، جذابیتنقش اجتماعی هستند که شورمیزان اثر گذاری معابری با باالترین  واز جمله یکی از این فضاهای مکث شهری  هاراهپیاده 
افراد، به ارتقای رفتار  تربیشو تعامالت و ارتباطات  آورند و در سرزنده بودن افرادفضاهای شهری می نشاط، پویایی و سرزندگی را به

تا قبل از ورود خودرو و تحوالت حاصل کند. ، ارتقای سالمت شهری و کمک فراوانی میتری سالمشهروندی، باال رفتن سطح فضای شهر
 گرفت.ها و فضاهای شهری در انطباق کامل با فضاهای انسانی و نیازهای اجتماعی شهروندان شکل میشهرسازی ایران راهاز آن در 
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 رطور کلی براساس مقیاس انسانی بدهد، در شهرهای کهن ایرانی نظام کالبدی شهر بهکه تاریخ شهرسازی ایران نشان میچنان
ای به نقطه دیگر چنان بود که شهروندان با پای پیاده از نقطها و فاصله میان مراکز مختلف آنواری استوار بوده است و وسعت شهرهمردم
بر نقش ارتباطی و دسترسی، مکانی امن و راحت برای تماس اجتماعی، گردش و تماشا،  ها و فضاهای شهری عالوهرفتند. این راهمی

 آوردند.می و مذاکره و داد و ستد را فراهم میسرگر های تفریح وها و آیینشنیدن اخبار، برگزاری جشن
ماشینی تبدیل  وسایلبا پیدایش حمل و نقل ماشینی بسیاری از فضاهای شهری که محل زندگی اجتماعی بود، به گذرگاه و توقفگاه  

مورد  ترکمحقوق طبیعی انسان پیاده  شهر را زیر نفوذ برد. حرکت پیاده و نیازها وتدریج تمام ساختار کالبدی و اجتماعی شده و این توسعه به
عنوان تابعی از حرکت سواره به فضای شهری بلکه بهعنوان بخشی از های پیاده نه بهو راه ریزان و طراحان شهری قرار گرفتتوجه برنامه

ایجاد سرزندگی و پویایی در  عنوان یک فضای شهری بهها بههای پیاده و اهمیت آنکه باید به فضاها و محدودهچنانحساب آمدند و آن
توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل برای  1393در سال . شهر و مکانی برای گذران اوقات فراغت شهروندان توجه نگردیده است

 د.باشقاپو میبیگ تا میدان عالیدر نظر گرفته شد که حدفاصل تقاطع اسماعیل ایراه در شهر اردبیل محدودهایجاد پیاده
راه ایجاد پیادهشد. راه اسفریس افتتاح پیاده 1398سال انجام شد و در بهار سال  5و مطالعات اولیه و عملیات اجرایی در طی  هاپژوهش

تا و باعث شده  ن فراهم کرده استشگراالدین در اردبیل فضایی برای فراغت و آرامش مردم اردبیل و گرددر جوار بقعه تاریخی شیخ صفی
از  کیی حلوای سیاه همچنینکنند،  الدین بازدیدکنندگان در فضایی مناسب از بقعه تاریخی شیخ صفیدبیل، گردشگران و بازدیدمردم ار
)مردم شهر اردبیل و مسافران( برای خرید این محصول  وفور وجود دارد باعث شده مردمبه راهشناخته شده شهر در طول پیاده هایسوغاتی

زمینه  راه بیایند در کل این عوامل و عوامل دیگر باعث شور و سرزندگی و پویایی این مسیر و ایجاد تعامالت اجتماعی ودهکاالی دیگر به پیا
از داران در این مسیر وجود دارد از دیدگاه شهروندان و کسبه و مغازهگفتگو و آشنا شدن افراد با یکدیگر شود که البته مسائل و مشکالت هم 

نشانی و پلیس در مواقع اضطراری و ضروری فراهم نیست، ناراضی بودن امدادرسان، آتش وسایلامکان تردد و رفت و آمد  جمله دسترسی و
، همچنین کمبود پارکینگ و راه شدن بازارشون کساد و درآمدشون کم شده استگفتند نسبت به قبل از پیادهکسبه از کسادی بازار که می
و...( در  ، کاربری و فعالیت، اجتماعیمحیطی)کالبدی، زیست همه ابعاد راهکه باید جهت سرزنده بودن پیاده دهمسائلی از این قبیل مطرح ش

 شود.ها میراهعث باال رفتن سطح سرزندگی پیادهنظر گرفته شود چون همه این ابعاد با هم با
 

 راهکارها
 د:گردهای پژوهش، راهکارهای زیر پیشنهاد میبا توجه به یافته

 دار؛های جذاب و سایبانها و صندلیایجاد نیمکت 

 های زیبا و مدرن در شب؛پردازیکارگیری نوربه 

  ایجاد آبخوری و سرویس بهداشتی در طول مسیر؛ 

 فروشان در ساعات مشخص؛هایی برای فروش اجناس دستایجاد مکان 

  های تجاری؛در کاربری تربیشافزایش تنوع 

 راه؛و استفاده از رنگ در پیادههای دیواری نقاشی 

  های سرگرمی و جشنواره همانند تئاتر هنری؛و بازی برگزاری برنامه 

 های مختلف؛ها به مناسبتهای معرف فرهنگ و هویت شهر اردبیل و نصب الماناضافه کردن المان 

 های الزم؛ایجاد پارکینگ 

 نشانی و پلیس در مواقع امدادرسان، آتش وسایلو همچنین خاص های مجاز بودن وسایل نقلیه خدماتی و حمل بار در زمان
 اضطراری و ضروری.

 

 سپاسگزاری

 .شودبه خاطر حمایت مالی جهت انجام این پژوهش تشکر و قدردانی میمعاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی  وسیله ازبدین
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