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 چکیده

احیاء حیات  در سازرسنوشت ینقش هاراهادهیپ و ابانیخجذابیت 

 دارد و بسرتی است برای شهروندان تیامن حفظاجتامعی و 

و  هااما در غیاب سیاست شهرها،اجتامعی در  تعامالت ینیآفرنقش

های مناسب و شایسته، در جایگاه واالی خود موردتوجه مدیریت

 یاصل هدف به لین در راستای پژوهش نیا اند.کافی قرار نگرفته

 در یاجتامع تعامالت بر دیتأک با مداریادهیپ تیقابل ارتقاء ،مقاله

 سنجش کردیرو و تحلييل-توصيفي روش با ،مشهد یکوهسنگ محور

و  یکارشناس مشاهداتی )دانیم و یاانهکتابخ وهیش دو به ی،ابیارز و

 اطالعات آوریتوزیع پرسشنامه در میان کاربران و خربگان( به جمع

 ژنیدس سوپرو  اکسل افزارهاینرم در هاداده ورود پرداخته است و با

 ارهایمع و هامؤلفه ،ارهایرمعیز تیوضع لیتحل وبه ترتیب به ارزیابی 

ها آن از ماحصل یینها هایادغام وزن و رضب با درنهایت پرداخته و

 نیبد وآمده دستبه دو گروه نظرات یۀپا بر یینها ازاتیامت، گریکدی در

های یافته. است گرفته قرار یابیارز مورد محور مداریادهیپ بیترت

ترین ، مهم058.0مؤلفۀ امنیت با امتیاز پژوهش بیانگر آن است که 

کنندگان از محور کوهسنگی است. عامل در حضورپذیری استفاده

های نفوذپذیری و دسرتسی، ایمنی، پس از این عامل به ترتیب مؤلفه

روی و خوانایی و رسزندگی و پویایی، تجهیزات و تسهیالت پیاده

و  033.0، 039.0، 043.0، 048.0تصویرپذیری با امتیازهایی معادل 

پذیر شدن محور قرار دارند. بر بعدی قابلیت پیادههای در رده 032.0

ها دو عنرص امنیت و ایمنی در کنار موضوع بر یافتهاساس نتایج مبنی

 برای مهم یبسرت  مثابهبه یر پذیادهیپ یبنا سنگ   دسرتسی مناسب،

 ،مشهد یشهر  یهاناابیخ در شهروندان یاجتامع تعامالت توسعه

 .است داده اختصاص خود به را یکوهسنگ محور ویژهبه

مداری، تعامالت اجتامعی، محور کوهسنگی : پیادهواژگان کلیدی

 مشهد

 

Abstract 

The street and sidewalks attractiveness has a crucial role 

in reviving social life and maintaining the citizens’ 

security which is a platform of impressing social 

interactions in cities, but has been denied its deserving 

position due to the absence lack of proper management 

and policies. This research is aimed at achieving the 

main article purpose "improving the pedestrian ability 

with emphasis on social interactions in the Mashhad 

Koohsangi axis" With descriptive-analytical method, 

measurement and evaluation approach. It gathers 

information by library and field studies (Expert 

observations and distributing questionnaires among 

users and elites). Thus, the data obtained are interred in 

Super decision and Excel applications to respectively 

evaluate and analyze the sub-criteria, components and 

criteria. Finally, the last scores are gained by multiply 

and merge weights calculated into each other based on 

the two groups opinions and the pedestrian ability is 

evaluated in the mentioned axis. The findings indicate 

that the security component with a score 0.058 is the 

most important factor in the Mashhad Koohsangi axis 

presence of consumers and next, in order; permeability 

and accessibility, safety, vitality and dynamism, hiking 

equipment and facilities and readability and imaging 

Components with scores 0.048, 0.043, 0.039, 0.033 and 

0.032 Are located in the following categories of the axis 

pedestrian ability. The study results also show the two 

security and safety elements along with the proper 

access issue have dedicated pedestrian foundation as an 

important platform in the citizen social interactions 

development in Mashhad urban streets, especially the 

Koohsangi. 

Keywords: Pedestrian, social interactions, 

Koohsangi, Mashhad 
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 مقدمه

 طول در برشی جامعه شهرگرایی متدن شهرنشینی و پیرشفت

 تعامالت و انسانی ابطرو  رشد با ارتباط در تاریخ معطوف و

 تعامالت جایی کهآن از و جامعه بوده افراد اجتامعی

 به شهر فضاهای عمومی بسرت در متامی ابعاد در اجتامعی

 را مکان یشهر  فضای توانمی ،رواین از .رسدمی ظهور منصۀ

 که است چنینو این منود قلمداد اجتامعی تعامالت ظهور

 از خود گیریدر شکل پذیرفنت تأثیر بر عالوه شهری فضای

دهد )ستارزاده و می نیز شکل آن به اجتامعی، تعامالت

 هایجنبه ترینمهم از (. یکی173-183: 1389همکاران، 

 و رسزندگی سبب كه شهری فضاهای در انسانی حضور

 شود،می هاآن اجتامعی نقش افزایش نیز و فضاها این پویایی

: 1385جو، کاشانی؛ 274: 1384است )پاکزاد،  پیاده حركت

 ترین وقدیمی ترین،طبیعی پیاده حركت (.18-17

 سفرهای همه از و بخشی انسان جابجایی شکل ترینرضوری

 ها،مکان امکان را برای مشاهده ترینمهمکه  شهری اوست

 هاارزش زندگی، كشف تحرک و شور احساس و هافعالیت

: 1388دخت، )رسولی و رحیممحیط  در نهفته هایجاذبه و

های اجتامعی و فرهنگی شهر ( و تقویت بنیان104-103

ادراک  در ( و17-26: 1384آورد )محمدزاده، فراهم می

زیبایی از  دریافت و محیط به تعلق احساس فضایی، هویت

قربانی و جام کرسی، )اهمیت اساسی برخوردار است 

آن سبب  کیفیات به پرداخنت بنابراین، (.72-55: 1389

گردد. از حداکرث تعامالت اجتامعی و رسزندگی در فضا می

 بودن زنده در مهم رشوط یکی از فضا در مداریرو، پیادهاین

)پوراحمد و همکاران،  است حیات مدنی تقویت و فضا

1397 :7 .) 

های عریض با ظهور مدرنیسم منجر به توسعه خیابان

رفنت پیاده و غفلت از فضاهای باز حاکمیت خودرو و به انزوا 

 و جمعی جهت تعامالت اجتامعی گردید )رفیعیان

 برای تنها شهر مقیاس که زمانی( و 33-49: 1390 همکاران،

 شهری فضای در روهاپیاده ،دش ساخته سواره نیازهای رفع

کردند )مالیی و  هویتیبی و ناامنی ،گشتگیگماحساس 

 های( و این جریان، افول ارزش68: 1399همکاران، 

را به دنبال  شهری فضاهای برصی در اجتامعی، فرهنگی و

 عنوان(. به33-49: 1390 همکاران، و داشت )رفیعیان

 دهۀ اخیر این وضع، در چند برابر در جوییچاره و واکنش

یر دادن رویکرد ریزی شهری با تغیبرنامه در رویکردهای متأخری

 شهرها، در مداریقابلیت پیاده مدرنیستی، بر احیاء

روی روی کار پیاده برای مسیرهای مطلوب و ایجاد شناسایی

ترین اهداف آن ( که از مهم5-16: 1385معینی، )آمدند 

ها و حرکت، توان به بهبود کیفیت زندگی، دسرتسیمی

اقتصادی،  کیفیت هوا، آزادی انتخاب مسیر سفر، رسزندگی

گذاری تساوی حقوق برای استفاده یکسان از محیط، رسمایه

و بازگشت رسمایه، سالمتی، ایمنی و ایجاد محیطی پایدار 

 (.6: 1385اشاره منود )معینی، 

 درصد 45 تا 30 بین ایران، در منترششده آمار همچنین طبق

 گردد )معینی،می انجام پیاده صورتبه شهریسفرهای درون

 شهری ریزیاین مهم در مطالعات برنامه (، اما83: 1392

 به ای یشهر  یفضا قرار گرفته است و نقش توجهیکم مورد

 شكل شهروندان یاجتامع تعامالت آن در كه ییفضا یعبارت

 رو به ابد،ییم ارتقاء آن بسرت در جامعه فرهنگ و ردیگیم

 دیقیب با سلطه یامروز  یبر شهرها حاكم طیاست. رشا افول

 حركت تداخل آن تبعبه و شهر بر یشخص یخودروها رشط و

آن  در كه کندمی القاء را یدیجد یزندگ وهیاده، شیو پ سواره

 یجسم و یروح سالمت مهم اركان از یكی عنوانبه یرو ادهیپ

: 1396شود )حیدری و صالحی، یم گرفته دهیشهروندان ناد

 در هامغازه یمتاشا یحت و كردن دیخر عنوان منونه(، به351

پرطرفدار  و جذاب یهاتیفعال از یكیاده که یپ یك فضای

 فیدرستی تعربه ما ید، در شهرهایآیم شامر به یشهر 

نشده و از جایگاه مناسبی برخوردار نیست )جهانبخش و 

 (.68: 1399پیراعیادی، 

شهر کشور نیز از این امر عنوان دومین کالنشهر مشهد به

 سازیمناسب و پیاده به عابر توجه رو،این. از ستین مستثنا

های شهری، از چالش در فضاهای حضور وی برای محیط

های بندیپهنه اساس . همچنین براستشهر رو در این  پیش

کوهسنگی )معرب  محوردر مشهد،  توسعه هایآمایشی طرح

ی نقش ( با جریان ترافیک ترکیبی و غلبه2رشیانی درجه 

ترین مسیرهای ارتباطی در از قدیمیاجتامعی در آن، یکی 

ترین معابر شهر و از شاخصبندی این کالنشالوده و استخوان

محله است که در  در مقیاس شهر و منطقه حوزه میانی غربی

 204احت نزدیک به نفر جمعیت و مس 10472کوهسنگی با 
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واقع گردیده است. این  این حوزه 8هکتار، در جنوب منطقه 

-گاه مهم فعالیتی شهری، میدان رشیعتی )تقیمحور دو گره

آباد( و پارک کوهسنگی )تنها پهنه وسیع فضای سبز در 

 یحضور همگان ۀعرصمقیاس شهری( را به هم پیوند داده و 

رده است و با قرارگیری فراهم آو را  یشهر  نظیریب یفضاها و

های تجاری در مقیاس عملکرد شهری و حتی فراشهری راسته

خاور، سینام آفریقا و هایی چون مجتمع زیست)در قسمت

ها را با عملکرد اقتصادی محیطی آنغیره( عملکرد زیست

یک نوار گردشگری از کوهسنگی به مرکز شهر  و ختهیآمدرهم

: 1392مشاور پارسوماش، را تدارک دیده است )مهندسین 

(، اما همچنان در سطح نسبتاً 175-166، 2/9-8، 1/28

 مداری و تعامالت اجتامعی قرار دارد.پایینی از پیاده

ها با توجه به برخورداری محور کوهسنگی از پتانسیل رو،از این

 تیقابل سنجشهدف اصلی پژوهش های فراوان، و قابلیت

د پیاده برای استفاده از فضا در جهت جذب افرا مداریادهیپ

و برقراری تعامالت مثبت در پی رفع برخی از مسائل  محور، 

 مداری و تعامالت اجتامعی درسطح نسبتاً پایین پیادهیعنی 

و اطالعاتی را در اختیار محققین و مدیران اجرایی  استآن 

ریزی و طراحی برنامه توانند با استفاده از آن بهقرار داده که می

ت ارتقاء و بهبود مسیرهای پیاده و حل مشکالت جه

. از دیگر اهداف فرعی پژوهش بپردازند شهراین در  شهروندان

مداری های پیادهتوان به بررسی و ارزیابی مؤلفهنیز، می

)رسزندگی و پویایی، خوانایی و تصویرپذیری، تجهیزات و 

روی، نفوذپذیری و دسرتسی، امنیت و تسهیالت پیاده

ها بر تعامالت اجتامعی در محور مذکور و تأثیر آن ایمنی(

این که  این پژوهش عبارت است ازصلی اشاره منود. سؤال ا

مداری اعم از رسزندگی و پویایی، های پیادهتأثیر مؤلفه

روی، ادهیپ التیتسه و زاتیتجهخوانایی و تصویرپذیری، 

 ی بر تعامالت اجتامعیمنیانفوذپذیری و دسرتسی، امنیت و 

در محور کوهسنگی مشهد به چه میزانی است؟ و سؤال 

-ادهیپهای فرعی تحقیق نیز عبارت است از این که مؤلفه

ی در محور کوهسنگی اجتامع تعامالتی مؤثر بر سطح مدار 

 اند؟مشهد به چه میزان تحقق یافته

 پیشینه پژوهش

مدار درمجموع مثبت و تأثیر اجتامعی فضاهای شهری پیاده

سازنده است، چراکه متامی سنین و اقشار اجتامعی را به 

های متنوعی را کند و امکان فعالیتصحنه شهر جذب می

بخشد. ازجمله های عمومی شهری به شهروندان میدر عرصه

های متأخری که در این خصوص صورت گرفته است پژوهش

الند، در پژوهشی هالی توان به موارد زیر اشاره منود. می

، روی و حس اجتامعیهای پیادهمحیطتحت عنوان 

پیادۀ با کیفیت باال را یکی از ادعاهای رایج در  هایمحیط

های بیشرت برای شهرسازی نو دانسته که از طریق خلق فرصت

گردند. تعامالت، منجر به تقویت حس اجتامعی در فضا می

او در پژوهش خود به بررسی چگونگی اثرگذاری مستقیم و 

و بر حس ر های عینی و ذهنی محیط پیادهغیرمستقیم کیفیت

پردازد. نتایج تحقیقات در یک محله اجتامعی شهروندان می

محور در پورتلند اورگان بیانگر محور و یک محله اتوموبیلپیاده

آن است که حس اجتامعی در محله سنتی بیشرت بوده و 

ی بر احساس توجهقابل طوربهروی عوامل محیطی پیاده

حت کنرتل خود گذارند و عوامل جمعیتی را تجامعه اثر می

ت یریمدعنوان  تحت دو وجهی یپژوهش انو نیز دریبابدارند. 

 ییبه جابجا یابیدست در یراهربد عنوانبه یرو ادهیپ یفضا

عنوان ابزاری برای تحقق بر مدیریت معابر پیاده به داریپا

عابران پیاده در  یازهاین نیترو مهم متمرکزشدهپایداری 

 ،یآسودگ حفاظت، حركت، تیفضاهای شهری را قابل

ز ین را یکهر سنجش یارهایمع و یمعرف تیو هو لذت

استانگل تحت پژوهش  همچنین .است منوده مشخص

 به دیتأك بر عالوه كایآمر در ادهیپ حركت یز یربرنامهعنوان 

 عوامل نیتراده، مهمیپ برای عابر یز یربرنامه یهاجنبه

ها، رساختیز ها،راهادهیپ شبكه یوستگیدر پ رگذار رایتأث

 نقلوحمل یهاشبكه اتصال به ها،ادهیپ ازیموردن یهایكاربر 

كند. در تحقیقی دیگر یمعرفی م هایكاربر  اختالط و یعموم

-یفراغت فضاهای روی درپیادهتحت عنوان 

، روایی بررسی  رفاه: برای آن روانی-اجتامعی فواید و تفریحی

وی را نوعی تفریح برای گذران اوقات ر مارتا آنا زاواریک پیاده

فراغت دانسته که منجر به کسب تجربیات مثبتی چون 

گردد؛ چنین شیفتگی به طبیعت، تأمل و آرامش ذهنی می

روی، خالق پیوندهایی میان مردم و فرآیندی در حین پیاده

گر فضا و مفید  حال  رفاه شهروندان است. به بیانی دی

های اشخاص، روی منجر به کشف تواناییپیاده

گذاری فضاها و تجربیات مثبت مشابه افراد با اشرتاک
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یکدیگر و افزایش حس تعلق و تعامالت اجتامعی در فضا 

 شود.می

 هایشاخص تبیینبا عنوان مطالعه محمدی و خلوصی نیز 

 پایداری ارتقاء منظوربه مداریقابلیت پیاده افزایش بر مؤثر

از طریق راهربد همبستگی  (چیذر )محلهدر محالت  یاجتامع

 پایداری و رویکرد محالت پایدار ها، به بررسی مفهومداده

پرداخته و نتایج پژوهش نشانگر این مدعاست که  یاجتامع

مطلوب،  یمسیر، طراح یپیوستگ چون های کالبدیشاخص

 مسیر و سایر عوامل تجهیز ،یشناختزیبا ابعاد به توجه

بر افزایش ، یفرهنگ و یمانند هنجارهای اجتامع غیرکالبدی

تأثیرگذارند. در  فضا در هاپیاده و اختیاری یاجتامع حضور و

ت یقابل یقیتطب سهیمقاپژوهشی دیگر تحت عنوان 

دگاه یاز د شدهیطراح یمسكون محالت در یمدار ادهیپ

 یمدار ادهیحبیبی و همکاران به سنجش قابلیت پ نیساكن

 اكباتان شهرك كی فاز و نارمك حوضهفت محله دو در

که شش عامل:  است آن حاکی از پژوهش اند و نتایجپرداخته

روی، روی، راحتی پیادهوضعیت امنیت، جذابیت پیاده

ای، وضعیت ایمنی و سالمت دسرتسی به خدمات محله

این  یمدار ادهیپ فیتعر در را ن سهمیباالتر بیعمومی به ترت

عوامل موجب  نیا باشند که ارتقاءیم دارا یمسكون محالت

گردد. در تحقیقی می یمحالت شهر  یدار یپا و یرسزندگ

مداری نقش پیادهدیگر توسط اکربی و داوودی تحت عنوان 

از  بر بهبود هویت رفتاری شهروندان در فضای شهر اسالمی

های استنباطی و برای تحلیل Spssافزار نرم ترکیبی وروش 

استفاده گردید و راهکارهایی برای بهبود  آماریتوصیفی 

کیفیت و تأثیر هویت خیابان فردوسی سنندج استخراج شد. 

های ترین مؤلفهکه مهم مدعاست این نشانگر پژوهش نتایج

ها و خوانایی مدار عبارتند از: نشانهفضاهای شهری پیاده

محیط، نفوذپذیری مناسب، دسرتسی راحت، تنوع و 

-انگیزی مکان و مؤلفهدگی، حس تعلق و خاطرهپویایی، رسزن

های کالبدی اثرگذار بر شهر اسالمی نیز عبارتند از: تأمین 

، سیامی بناهای عمومی، عدالت، مراتبسلسلهامنیت، 

-تعاون و مشارکت، ارتباط معناداری با الگوی رفتاری هویت

 مندی و حضورپذیری.

نوان همچنین در پژوهشی دیگر با روش ترکیبی، تحت ع

 ییفضا اتیفیك بهبود بر رگذاریتأث یهامؤلفه لیتحل و یبررس

 یاجتامع تعامالت سطح شیافزا منظوربه هاراهادهیپ

افزار نرم متری از و زاده، عباسعرص تربیزیو ول تیترب یمحورها

Spss بهره آماری توصیفی و استنباطی هایبرای تحلیل 

شهر در كالن ادهیپ یفضاها از ییهامنونه یبررس و به بردند

 كه مدعاست نیا پژوهش نشانگر جیپرداختند. نتا تربیز

 یر ینفوذپذ و تیامن ،یمنیا ،ییخوانا ،یرسزندگ یهامؤلفه

محسوب  یشهر  یفضاها تیفیك یاصل یهامؤلفه كه از

 و یاجتامع تعامالت سطح با یمعنادار  ارتباط شوند،یم

این  محورادهیپ یشهر  یفضاها در شهروندان حضور زانیم

دارند. ربانی ابوالفضلی و همکاران  نیز در  شهرکالن

 تأکید با مداریپیاده قابلیت ارزیابیای تحت عنوان مطالعه

با استفاده از  سجاد مشهد بلوار در نوشهرگرایی رویکرد بر

مداری در این تحلیلی به ارزیابی سطح پیاده-روش توصیفی

راهربد:  6مداری محور، هپردازند و جهت ارتقاء پیادمحور می

گذاری، پذیری هدفمند، جلب مشارکت و رسمایهنقش

های اجتامعی و کالبدی در جهت حفظ تقویت و احیاء ارزش

دهی هویت  محور، تقویت تعامالت اجتامعی، سامان

های بدون ای و استقرار کاربریفضاهای سبز حاشیه

دانند و یمحدودیت زمانی در محور را پیشنهاد داده و مهم م

از تقویت تعامالت اجتامعی )یکی از اصول نوشهرگرایی( تنها 

مداری نام عنوان راهربدی در جهت ارتقاء قابلیت پیادهبه

زاده و متری، به بررسی و اند. همچنین تحقیق عباسبرده

-های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی دو پیادهتحلیل مؤلفه

افزایش تعامالت اجتامعی  ظورمنبهراه موجود در شهر تربیز 

اند، اما پژوهش حارض با توجه به اهمیت موضوع در پرداخته

ویژه محور کوهسنگی که جزء معابر شهر مشهد و بهکالن

شاخص هویتی شهر بوده ولی تاکنون مطالعاتی در زمینه 

مداری آن صورت نگرفته است، با روشی تلفیقی پیاده

ها و معیارها از طریق تحلیل سلسله مراتبی )ارزیابی مؤلفه

AHP ارزیابی زیرمعیارها -افزار سوپر دسیژنبا استفاده از نرم

افزار های حاصله در نرماز طریق طیف لیکرت و تحلیل داده

اکسل و همچنین مشاهدات میدانی و کارشناسی( سطح 

در این محور را مورد ارزیابی مداری و تعامالت اجتامعی دهپیا

 دهد.قرار می
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 مبانی نظری

ترین ترین و راحتعنوان اولین شکل جابجایی و ایمنرو بهپیاده

و تقریباً بخشی از سفر همه مردم از  استنوع سفر در جهان 

نیز « مداریپیاده»پذیرد. اصطالح روی صورت میطریق پیاده

ای برای محاسبه طرح شیوه منظوربهبرادشاو  هواسطبه

مداری در واحدهای همسایگی اتاوا، چگونگی قابلیت پیاده

مداری عنوان الگویی برای طراحی شهری تبدیل شد. پیادهبه

مفهومی جدید است که به دلیل شناخت مزایای آن و نقش 

آن در ایجاد یک محیط دوستدار عابر پیاده جهت ارتقاء 

به بخشی از سخرنانی هر دو گروه  رسعتبهی، رو پیاده

: 1396لو، دانشگاهیان و مدیران شهری تبدیل شد )خدابنده

برای  پیاده معابر شدند کمک مجبور شهری ریزان( و برنامه27

 تأمین به و بشناسند رسمیت به شهروند را انسان یک

 (.23: 1374لینچ، )بیندیشند  نیازهای او

در متام  ادهیپ یو حفظ فضاها یجهت سامانده یز ریبرنامه

اهداف  ، بلکهگرددمنیانجام  کسانیبا اهداف  شهرها

به مورد  یممکن است از مورد شود کهی را شامل میگوناگون

 .(38 :1389 جو،ی)کاشان دنمتناقض به نظر رس گرید

 تنهانه، ادهیپ یو طراح یز ریبرنامه یاهداف راهربد درمجموع

را  نوینی تغییرات بلکه کرده، عوض را شهرها کالبدی سیامی

 مردم فرهنگی و اجتامعی رفتار و شهری زندگی کیفیت در

 تیریبهبود مدالگوها نیز، باعث  اعامل منوده است و با ارائه

و خدمات  دیبهبود وضع خر ست،یزطیمح یبهساز  ک،یتراف

 شهرسازی، هایروش و هانظریه را در عمیقی شده و تحوالت

مسبب  شهری فضاهای ساماندهی عرصه در خصوصاً 

 یكالبد مفهوم كی تنها یشهر  یرو، فضاگشته است. از این

-تیفعال و یشهروند تعامالت بلكه كنش ست،ین و فیزیکی

-یکاشان؛ 23: 1374لینچ، ) ردیگیم بر ز درین را یشهر  یها

؛ پاکزاد، 182: 1391؛ فیضی و همکاران، 96: 1389 جو،

 دیبا عملكردی و هر سطح در فضاهای مذکور .(5: 1384

 كنندگاناستفاده یازهاین تا بتوانند باشند ییهایژگیو یدارا

ها گردانند و آن مرتفع را آنان یهاو خواسته منوده نیتأم را خود

را تشویق به سطح قابل قبولی از زمان و راحتی کنند و برای 

ارائۀ زندگی، خرید، بازدید و لذت بردن در یک ناحیه مناسب 

(. Southworth,2010: 247; Abley,2005)باشند 

 یاستانداردها تیرعا ت،یامن نیتأم ،یش، راحتیآسا وجود

 یانعطاف، رسزندگ ،ییخوانا وجود زین و یدر طراح یمیاقل

 یهامشاركت نهیزم منودن فراهم و در فضاها ییایپو و

 یك فضای كه هستند یهاییژگیو نیتریاصل عنوانبه مردمی

و  باشد )پورجعفر داشته آلدهیا حالت در بایستمی یشهر 

 (.94: 1388نژاد، محمودی

هنجاری  ها و نظریاتدیدگاهنظران، متخصصان و صاحب

مداری و تعامالت مختلفی را در رابطه با مفاهیم مؤثر بر پیاده

 یشهر  تیفیباک یفضاهاهای سازنده اجتامعی یا مؤلفه

اند که در ادامه الذکر، مطرح منودهمرتبط با موضوعات فوق

ها خواهیم ، به معرفی برخی از آن2و  1در جداول شامره 

پرداخت.

؛ شیخی و 1396فر، نهاد و پژوهان)مأخذ: نگارندگان به اقتباس از: پاک مداری و تعامالت اجتامعیمفاهیم کلیدی مرتبط با پیاده: 1جدول 

 (Whyte, 1980; Rapaport, 1990؛1389جو، ؛ کاشانی1396رضایی، 

 مفاهیم کلیدی نظرصاحب

 آرام با حداکرث تناسـبات. پذیر وهایی دلو خلق محیط یو رفتار  یروابـط اجتامع اپلیارد

 فرانک جاسکویچ
ها، گفتگو و تعامل و ها، بررسی مرکز شهر و خیابانافول حیات عمومی شهرها برگرفته از کیفیت نامناسب دسرتسی

 رویارویی بیگانگان با یکدیگر.

 .انسانی معیارهای بر انسان، تأکید رفتاری هایقرارگاه بر تأکید با محیط شناخت لنگجان

 روی ایجادکننده بیشرتین سطح متاس با یک مکان شهری.پیاده اشپرای رگن

 روی.اولویت حرکت پیاده در فضای شهری، افزایش کیفیت پیاده الرنش هالپرین

 های حرکتی عامل پیونددهنده کل شهر، حرکت پیوسته عامل تجربه فضا.نظام ادموند بیکن

 ویلیام وایت
جای مسائل ترافیکی، اقتصادی و یا رصفاً زیباشناسانه و فرم شهری انسان و رفتارهای انسانی بههای شهری بر مترکز طرح

 و تعامل آشنا، غریبه و دوست.

 توجه به معنا در تفسیر رابطه انسان و محیط.  راپاپورت

 گرا.نقش فرهنگ و مبلامن شهری در خلق فضاهای مردم هال
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نظران نیز، در جدول زیر )جدول مداری از منظر صاحبادهیپ با مرتبط یشهر  تیفیباک یفضاها سازنده یارهایمع و هامؤلفه

( گردآوری شده است.2شامره 

 ؛1396 لو،خدابنده :نگارندگان به اقتباس از: مأخذ) مداریها و معیارهای سازنده فضاهای باکیفیت شهری مرتبط با پیاده: مؤلفه2جدول 

 & Jacobs, 1961; Bentley ؛1386، یخوانسار  یاسدو  پاکزاد؛ 1380،یبی؛ حب1388گو، هیدسن یز ری؛ سازمان برنامه1385 بالدز،یت

Colleagues,1985 Lynch, 1960;) 

 ها و معیارهای مؤثرمؤلفه نظرصاحب

 کوین لینچ
 تراکم، و اختالط شهری، منظر امنیت، و همگانی، ایمنی فضاهای فضا، نرم و فضا سخت دسرتسی،

 شمولی.همه

 جین جیکوبز
پذیری، ها، انعطافجذابیت، رسزندگی، مفهوم )معنا(، کاربری مختلط، سازگاری، تنوع و غنای فعالیت

 نفوذپذیری و دسرتسی، کنرتل و نظارت، کارایی و عدالت.

 یان بنتلی و همکاران
 مرصف از نظر ، کارایییساز شخصی ، قابلیتیبرص  ی، سازگار یپذیر پذیری، تنوع، خوانایی، انعطافنفوذ

 اکوسیستم. از ینگهدار  و انرژی، پاکیزگی، حفاظت

 فرانسیس تیبالدز
ها، ها پیش از فعالیتپذیری، توجه به مکانپذیری و انطباقها، انعطافکاربری مختلط، توجه به نیاز همه گروه

 ام به گذشته، مقیاس انسانی، خوانایی.احرت 

 دوانی و پالتر زیربک
-پذیری، خوانایی، فرشدگی، مسیرهای مختلف دسرتسی، مداختالط کاربری، تنوع، مقیاس انسانی، ارتباط

 نقل، مرکز محله متامیز، فضاهای عمومی.وهای متنوع حمل

 پیرتکالرتوپ
های مکان، آموزش عمومی، دسرتسی به ایستگاه تنوع، مقیاس انسانی و پیاده، فضای عمومی، حس

 نقل عمومی، اختالط کاربری، فرشدگی.وحمل

 متیو کرمونا
محیط، راحتی و  در پیاده ایمنی و امنیت عملکرد، و کالبد انعطاف در رسزندگی، تنوع، نفوذپذیری،

 .تصویرپذیری، دسرتسی و ارتباط، کاربری و فعالیت، اختالط و تراکم

 گلیان
یابی، پیوستگی و ارتباط، مبلامن، اختالط کاربری، امنیت، رسزندگی، تناسبات برصی، خوانایی و جهت

 نبود آلودگی صوتی. تعامالت اجتامعی و فرهنگی،

 جف اسپک

روی مفید و رضوری: پارکینگ . پیاده1روی: هایی برای شهری با قابلیت پیادهاصول چهارگانه و سیاست

روی ایمن و امن: . پیاده2نقل کاری و رضوری. ومختلط، دریافت حق پارکینگ، اجازه حملمناسب، کاربری 

دهی به فضاها، درختان و روی راحت: شکل. پیاده3سواری. محافظت از عابران پیاده، تشویق به دوچرخه

 ان.های دوستانه و صمیامنه، انتخاب برندگروی جالب و جذاب: ایجاد چهره. پیاده4فضای سبز. 

 سید محسن حبیبی

یابی و میدان دید عابر پیاده، آسایش و دلپذیری، ایمنی، مقیاس انسانی و ادراک فضایی، مسیریابی و جهت

های فضایی و رفتاری عابر پیاده، عرض مناسب معرب، تنوع و ظرفیت متناسب معرب پیاده با توجه به نیازمندی

 ذابیت برصی، خوانایی.ها، فضاهای متباین، جپراکندگی فضایی فعالیت

 جهانشاه پاکزاد
رسزندگی، نفوذپذیری، انعطاف، ایمنی، امنیت، مقیاس انسانی، خوانایی، اختالط کاربری، وجود پارکینگ، 

 نقل، پیوستگی و ارتباط، راحتی و آسایش، مبلامن شهری.وهای حملدسرتسی به رسویس

 گودیهریزی سنسازمان برنامه
روی، مقیاس رو، فواصل معقول پیادهدسرتسی مناسب معلولین، تسهیل عبور از عرض پیاده رو، کاربری،پیاده

 انسانی، امنیت، جذابیت برصی، هویت اجتامعی، اقلیم و کیفیت هوا، پارکینگ مناسب.

 ها، اجتامعی بودن.دسرتسی، پیوستگی، آسایش و منظر )افزایش امنیت(، فعالیت PPSسایت 

های (، مؤلفه2و  1مطابق جداول فوق )جداول شامره 

مداری و تعامالت اجتامعی مؤثر بر قابلیت پیاده مختلفی

 از: اندعبارتها بر پایه اشرتاک و تکرر، ترین آنهستند که مهم

 یهامؤلفه ازجملهو پویایی  یرسزندگرسزندگی و پویایی: 

( و به 24-38: 1386)گلکار،  یشهر  یراحط تیفیك سازنده

ی حامیت فرم مکان از نیازهای حیاتی و معنای درجه

 از ایمجموعه با ( که1374عملکردی است )لینچ، 

 زندگی امکان غیرکالبدی، کالبدی و هایکیفیت

( و تقویت 26: 1386آورد )گلکار، فراهم می را سعادمتندانه

روها )فضاهای عمومی شهری( منجر به خلق آن در پیاده



 

 49شماره   1401زمستان 

 21 

ت 
بلی

قا
ش 

ج
سن

ده
پیا

ی
دار

م
... 

های تر با ظرفیت ارائه گزینهتر و جذابتر، مطلوبفضایی امن

گردد، های اجتامعی و انتخابی افراد میبیشرت برای فعالیت

عنوان بسرتی مطلوب برای تعامالت نبابراین چنین فضایی به

 مناید.اجتامعی عمل می و تبادالت

 بین سویهدو خوانایی درصدد ارتباطخوانایی و تصویرپذیری: 

 عنارص و اجزا بازشناخنت و درك محیط برای محیط و انسان

پیوسته همبه و منسجم یادرمجموعه یکدیگر از یشهر 

 نشود؛ خوانایی رسدرگم و گم آن در فرد کهنحویبه است،

 عوامل و محرك فیزیکی خصوصیات بررسی شامل طرفی از

 هاتجربه روانی، یهاویژگی دیگر سویی از و آن بر تأثیرگذار

 یهاموقعیت در ذهنی معانی و گیرنده یهاانگیزه و

نهاد و شود )پاکشامل می را او برداشت اجتامعی و

(. خوانایی در دو سطح اهمیت پیدا 188: 1396پژوهانفر، 

یت )بنتلی و همکاران، کند، فرم کالبدی و الگوهای فعالمی

 کالبدی دهیسامان با چگونگی ذهنی (. تصویر16: 1382

است.  ارتباط در فضا، از آسایش ذهنی دریافت و فضا

مؤثر  مردم جذب در فضا خوشایندی برصی و تشخص

 قدم توقف، جهت را آن مردم گرددمی سبب که هستند

پور و منایند )دانش انتخاب جمعی تجربه حیات و زدن

اند هایی عمومیها نیز عرصهرو(. پیاده21: 1386 ،چرخچیان

ها، سبب خوانایی محیط و که پرداخنت به وجه عینی منظر آن

( 4: 1391زاده و متری، گردد )عباسدرک سازمان فضایی می

شناختی، زمینه را برای های برصی و زیباییو با ارائه جلوه

فضا و متعاقباً مداری و حضور بیشرت شهروندان در پیاده

 آورد.برقراری تعامالت و تبادالت اجتامعی فراهم می

فراهم منودن تجهیزات  روی:تجهیزات و تسهیالت پیاده

مناسب در مسیرهای پیاده امری رضوری است که با توجه به 

ها، باید متناسب با کارکرد و هدف مورد انتظار تنوع بسیار آن

از محدوده پیاده باشند و حس بودن در مکانی دلنشین و 

خودمانی را تقویت و با در نظر گرفنت متام رشایط کالبدی، 

هنگ بومی، بر انسجام عملکردی و اجتامعی، اقتصادی و فر 

برصی محور بیفزایند و در جذب عابران و تشویق آنان به 

: 1395آفرینی کنند )مشیری لنگرودی، حرکت پیاده نقش

 ازجملهروی (. بنابراین، تجهیزات و تسهیالت پیاده57

روها پذیری پیادهمداری و اجتامعرضوریات تحقق پیاده

گیری رای گذران اوقات و شکلهای همگانی شهرها( ب)عرصه

 باشند.تعامالت اجتامعی می

نفوذپذیری یکی از عوامل اساسی در پذیری و دسرتسی: نفوذ

دستیابی به مطلوبیت فضایی است که باید در اولین مراحل 

( و از دو 1382طراحی موردتوجه قرار گیرد )بنتلی و همکاران، 

است )هوپر دسرتسی( و برصی قابل ارزیابی کالبدی )منظر 

 یرابطه ینفوذپذیر  یها(. شاخص1392و جیدورگ، 

اجتامعی دارند )بهزادفر و  تعامالت یمتغیرها با یمعنادار 

(. نفوذپذیری کالبدی )دسرتسی( 29: 1392طهامسبی، 

ترین عملکرد مسیرهای پیاده است ترین عنرص و اساسیمهم

 Leslie andشود )های مختلفی بیان میکه در قالب

Colleague, 1972) ای است مقیاس پیاده نیز شاخصه

سازد و زمینه را برای بروز می باورترقابلتر و که فضا را ملموس

مناید و در کنار رعایت تعامالت اجتامعی  بیشرت فراهم می

اصل ارتباطات فضایی در مسیرهای پیاده، اتصال و ارتباط 

های شهری مستمر به یکدیگر میرس فضاها و فعالیت

نفوذپذیری برصی (. 4: 1391زاده و متری، )عباس گرددمی

 منظوربهسازی مشاهدۀ فضا توسط کاربران، نیز آسان

دسرتسی برصی خوب به کلیه نقاط فضا است که سبب 

(. 1392گردد )هوپر و جیدورگ، تقویت امنیت آن می

ها ها و دسرتسینفوذپذیری فضاهای همگانی به تعداد راه

ها ی دیگر بستگی دارد؛ این راهای به نقطهقطهبرای عبور از ن

( و تا حد 16: 1382باید شفاف و دیدنی )بنتلی و همکاران، 

ها و امکان بدون اختالف سطح و مانعی، متام فعالیت

های متنوع موجود در مقطع خیابان را به یکدیگر کاربری

متصل و با ایجاد متایزات برصی، وحدت و پیوستگی را القاء 

(. وجود نفوذپذیری و دسرتسی 140: 1385ند )تیبالدز، منای

پذیری بیشرت فضای همگانی  مناسب به فضا منجر به اجتامع

رو( گشته است که زمینه ترغیب جوامع شهری شهری )پیاده

روی در چنین فضایی را تدارک دیده و به فراخور آن به پیاده

ضا باعث ایجاد تعامالت و تبادالت اجتامعی بیشرت در ف

 گردد.می

 دغدغه ترینمهم كهن دوران از امنیت :امنیت و ایمنی

فرد و )احسانی اجتامعی سامل ینهیزمشیپ ،هاانسان

نوعی احساس آرامش و ( و 317-334: 1391همکاران، 

های فعال محیط حاصل و آسایش درونی است که از مؤلفه
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به ای از احساس در امان بودن را پس از ادراک ذهنی، گونه

آورد که ناشی از چگونگی استقرار انسان در محیط وجود می

مثابه نوعی ادراک روانی ها بهطبیعی یا مصنوع و تأثیرات آن

بَر است. امنیت اجتامعی، امنیت محیطی و کالبدی را نیز در

توان از امنیت شهری نام برد گیرد که با تحقق این موارد میمی

منظور از ایمنی نیز،  (.16 :1387نژاد، )مبانیان و محمودی

ایمن بودن شهروندان در مسیرهای پیاده در مقابل وسایل 

(. تحقق 10-23: 1396)ملکی و همکاران،  استنقلیه 

روها، امنیت و ایمنی در فضاهای عمومی شهری و پیاده

های مداری و حضورپذیری بیشرت گروهساز پیادهزمینه

برقراری تعامالت و اجتامعی در فضا شده و بسرتی را برای 

 آورد.تبادالت اجتامعی فراهم می

در این بخش، به  شدهمطرحی و تدقیق مسائل بندجمعاز 

مداری با تأکید بر تعامالت ها و معیارهای پیادهمؤلفه

-اجتامعی دست یافتیم. در پایان نیز، زیرمعیارها )شاخصه

ها و معیارهای مذکور(، در های سنجش هریک از مؤلفه

 پژوهش هایپرسشنامه نیتدو یبرا ییمبنا که 3 جدول شامره

.گردآوری شده است ،باشدمی

 هوپر: از اقتباس به نگارندگان: مأخذ) یاجتامع تعامالتی با تأکید بر مدار ادهیپها، معیارها و زیرمعیارهای پژوهش جهت سنجش : مؤلفه3جدول 

 ؛1380 ،یبیحب ؛1390 همکاران، و رضازاده ؛1396 همکاران، و یابوالفضل یربان ؛1394 پور،یغن ؛1395 همکاران، و یاسالم ؛1392 ،جیدورگ و

 (1391 ،یمتر  و زادهعباس

 زیرمعیار معیار مؤلفه

دگ
رسزن

 وی 
ایپو

ی
ی

 

 هااختالط کاربری
 های اداری، مسکونی، تجاری و غیرهکاربری

 محیطهای جاذب شهری در کاربری

 هاپذیری فعالیتتنوع و انعطاف

 های بازی متنوع برای کودکانمکان ی وحیتفر -یفراغت یفضاها

 در فضا دستفروشانفروشان و خرده

 هاکفسازی و هاساختامن بدنهتنوع و جذابیت در 

 ها در فواصل مناسب در طول مسیرها و توقفگاهگشودگی

انا
خو

ی
ی

 و 
صو

ت
ی

ذ
رپ

ر ی
ی
 

 انسانی و ادراک فضایی مقیاس

 تناسب معقول بین عرض و طول معرب و عدم احساس خفگی و تنگی فضا

 عنارص شکننده مقیاس مثل درختان تربیزی، اقاقیا، چرتی، نارون و غیره

 های صلب و طوالنیگیاهان باالرونده در جداره

 یابی مناسب فضاجهت
 مسیررسانی و هدایت عالئم و تابلوهای اطالع

 های شهریهای شاخص و نشانهکاربری

ده
یا
ت پ

ال
هی
س
و ت
ت 
یزا
جه
ت

ی
رو

 

 مبلامن شهری

 های روشنایی و نورپردازی مناسبچراغ

 سطل زباله

 های متنوعگاهها و نشیمننیمکت

 آب منا و جوی  آب

 انداز، گلکاری و پوشش گیاهی متنوع در طول مسیردرختان سایه

 و آثار هرنی جهت تزئین معرب هامجسمه

 توانتسهیالت ویژه برای افراد کم

 آبخوری

 کیفیت معرب

 یکفساز  مصالح تیفیک

 شیب مناسب معرب

 عرض مناسب معرب

 توانمسیر استاندارد و تجهیز شده برای افراد کم

 پاکیزگی مسیر

ی 
یر
ذ
ذپ
فو
ن

ی
س
رت
س
 د
و

 

 تراکم ترافیکی و عرض محور اصلی
 نیمع یمقصد به دنیرس یبرا رهایمس تنوع

 ترافیک روان در محور
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 زیرمعیار معیار مؤلفه

 عرض مناسب محور برای امدادرسانی در لحظات حساس

 

 شعاع دسرتسی مناسب

 نقل عمومی و تاکسیوهای حملدسرتسی مناسب به ایستگاه

 دسرتسی مناسب به پارکینگ

تلفن، ایستگاه پلیس،  فروشی، کیوسکدسرتسی مناسب به خدمات )اغذیه

 رسویس بهداشتی، عابر بانک و غیره(

من
ا

ی
ت
 

احساس آسایش و عدم احساس ترس 

 روزدر ساعات شبانه

 فضا در مستقیم و غیرمستقیم توسط افراد و پلیس نظارت

 عدم مزاحمت موتورسواران

 خواب و ولگرد خیابانیعدم وجود افراد کارتن

 شبانهروشنایی کافی روزانه و 

 آورهای مرتوکه و رعبعدم وجود ساختامن

 عدم وجود موانع دید و ارتفاع مناسب تجهیزات و درختان در فضا دید آسان و تسلط بر فضا

ی
من
ای

 

 عابران در برابر رشایط آب و هوایی نامساعد رسپناه برای حفاظت اقدامات حفاظتی

 تردد ایمن

 کاهش تداخل پیاده و سواره

 وجود موانع در طول مسیرعدم 

 پیوستگی مسیر وسطح بودن هم

 عدم لغزندگی سطح مسیر

 شناسیروش

و از لحاظ روش،  یكاربرد، هدف لحاظ به حارض پژوهش

که با رویکرد سنجش و ارزیابی انجام است  یلیتحل-یفیتوص

در این پژوهش به دو شیوه  ازیموردنشده است. اطالعات 

ای اند. از روش کتابخانهآوری شدهای و میدانی جمعکتابخانه

در شناخت ادبیات و مباحث نظری، سوابق و پیشینه تحقیق 

مشاهدات کارشناسی ساده )برای  و در روش میدانی نیز از

آوری اطالعات از انطباق معیارها با وضع موجود( و جمع

چنین ان در محور کوهسنگی و همابر عطریق پرسشنامه توسط 

 رانیمد و کارشناسانخربگان ) توسط پرسشنامه و مصاحبه

های پژوهش، محقق . پرسشنامهی( استفاده گردیدشهر 

. برای استگیری نیز تصادفی ساده روش منونهاند و ساخته

تعیین حجم منونه از فرمول کوکران )در ارتباط با متغیرهای 

حجم جامعه کاربران )عابران  ازآنجاکهکیفی( استفاده شد و 

پیاده در محور( نامعلوم است، حجم منونۀ انتخابی مطابق 

 100به دست آمد که در تحقیق حارض تعداد  96فرمول 

با استفاده از طیف لیکرت در جهت  شدهیطراحی پرسشنامه

ها )منتج از مبانی نظری، جدول سنجش و ارزیابی زیرمعیار

پرسشنامه جهت سنجش  20و تعداد  رانعاب( توسط 3شامره 

مداری مؤکد تعامالت ها و معیارهای پیادهو ارزیابی مؤلفه

اجتامعی توسط خربگان )کارشناسان و مدیران شهری( 

 12مؤلفه اصلی و  6تکمیل شده است که در طراحی آن 

بوده  مدنظر( 3 شامره معیار )منتج از مبانی نظری، جدول

توسط عابران از  شدهلیتکمهای است. امتیازات پرسشنامه

 شدهلیتکمهای امتیازات پرسشنامهو  Excelافزار طریق نرم

و انجام  Super Decisions افزاراز طریق نرم توسط خربگان

-مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته AHPتحلیل سلسله مراتبی 

افزار توسط دو نرم شدهمحاسبهاند. درنهایت امتیازات نهایی 

و امتیازهای نهایی  شدهادغامالذکر در یکدیگر رضب و فوق

و  اندآمدهدستبهی نظرات کاربران )عابران( و خربگان بر پایه

مداری محور مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته پیاده بیترت نیبد

 است.

 هاتجزیه و تحلیل داده

قیاس شهر و منطقه و محور کوهسنگی جزء محورهای ویژه م

شهر مشهد جنوبی کالن-یونددهنده شاملیپیکی از معابر 

شهر مشهد مقدس، )طرح جامع کالن استمقدس 

( که در جنوب 118: 1395معیارها، ضوابط و مقررات طرح، 

منطقه هشت حوزۀ میانی غربی )حوزۀ سکونت و خدمات 

محله در مکمل زیارت: خرید، گردشگری، فراغتی و غیره( 

بر بالغهکتار و جمعیتی  46/204وهسنگی با مساحت ک
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نفر واقع گردیده است )مهندسین مشاور  10472

(. محور مذکور در دستۀ معابر 1/28: 1392پارسوماش، 

با جریان ترافیک ترکیبی و غلبه نقش  دودرجهرشیانی 

اجتامعی قرار دارد که عالوه بر نقش عبوری، نقش 

ها داخل که مبدأ و مقصد آن ایدهی به وسایل نقلیهرسویس

گردد است را ایفا منوده و متحمل ترافیک عبوری نیز می حوزه

( و 9-2/8: 1392)مهندسین مشاور پارسوماش، 

های مهم: میدان قدیمی شهری )میدان گاهیونددهنده گرهپ

آباد(( و پارک کوهسنگی )فضای شهری مهم رشیعتی )تقی

ی ائران و محل اتصال به حوزهانگیز برای شهروندان و ز و خاطره

)طرح جامع  استگردشگری طبیعی ارتفاعات جنوب شهر( 

ریزی کاربری و شهر مشهد مقدس، سند جایگاه برنامهکالن

( که در طول این 18: 1395ها، نقش و مأموریت حوزه

های تجاری در مقیاس عملکرد شهری و حتی مفصل، راسته

خاور، سینام زیستهایی چون مجتمع فراشهری )در قسمت

اند )مهندسین مشاور پارسوماش، آفریقا و غیره( قرار گرفته

محیطی با ( و این تلفیق عملکرد زیست2/166-175: 1392

عملکرد اقتصادی، نقش گردشگری محور را تقویت منوده 

، به معرفی محور 1است. در ادامه، در تصویر و نقشه شامره 

شود.می مذکور پرداخته

 
 نگارندگان(مأخذ: ) محور کوهسنگی :1تصویر 

 

 

 
 (نگارندگان: أخذ)م های شاخصی و برخی از کاربریمحدوده مطالعات یمعرفنقشه : 2تصویر 
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توان به دلیل سطح شهر مشهد را میمحور کوهسنگی کالن

مداری و تعامالت اجتامعی در آن نقد منود. نسبتاً پایین پیاده

 ترین معابر حوزه میانی غربیاز شاخصبا وجود اینکه محور 

غلبه با گاه مهم فعالیتی گره است و در مقیاس شهر و منطقه

-اقتصادی و گردشگری در شهر محسوب می-نقش اجتامعی

-گردد، تاکنون مطالعات و اقداماتی در زمینۀ تقویت پیاده

مداری و تعامالت اجتامعی آن صورت نگرفته است. از 

ارائه راهکارهای بهینه و ارتقاء و بهبود  منظوربهرو، این

ها و نظریات این امر، ابتدا از طریق پیوند دیدگاه جانبههمه

مداری و تعامالت اجتامعی، به ی پیادهمختلف در حوزه

ها آن ها و معیارهای مشرتک ازبازیابی مفاهیم، مؤلفه

ها گردآوری پرداخته و زیرمعیارهایی نیز در جهت سنجش آن

ها و معیارها با استفاده از تحلیل شد. در ادامه این مؤلفه

. ترسیم درخت 1، طی سه مرحله: AHPسلسله مراتبی 

ها )مقایسه . اصل تدوین و تعیین اولویت2سلسله مراتبی، 

رد ارزیابی ها، مو . اصل سازگاری منطقی قضاوت3زوجی( و 

های (. مؤلفه64: 1391قرار گرفتند )صابری و همکاران، 

نظام تأثیرگذار و نیز معیارها مقایسه  6اصلی در ارتباط با 

ها بر اساس دهی مؤلفهشوند. مبنای وزندودویی می

در  AHPیشنهاددهنده مدل پ -کمیتی ساعتی 9مقیاس 

نتایج  (. در این مرحله15: 1380م بود )زبردست، 1980دهه 

سوپر دسیژن شده  افزارنظرات کارشناسان و مدیران وارد نرم

ها و معیارها و نیز و میانگین حسابی نظرات، وزن مؤلفه

( 1/0رضیب پایداری )طبق دستور ساعتی، کمرت از 

های ها، اولویتمشخص شد، سپس با اعامل رضایب آن

در جداول  شدهکسبپیشنهادی با توجه به بیشرتین وزن 

ها و معیارهای )جداول مقایسه زوجی مؤلفه 5و  4ره شام

 محور در یاجتامع تعامالت بر دیتأک بامداری پیاده

 ( ارائه گردید.مشهد یکوهسنگ

 

 نگارندگان(مأخذ: مداری )های پیادهدهی مؤلفه: وزن4جدول 

 مؤلفه

ت
منی

ا
ي 

من
اي

 

و 
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هی

ج
ت

ت
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هی
س

ت
و  
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ی
ير
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ير
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ت

و  
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دگ
رزن

س
ي

ياي
پو

 

فو
ن

ذ
و 

ی 
ير

پذ
ي

س
تر

س
د

 

وزن 
 مؤلفه

 0.256 1.730 2.120 2.070 2.410 1.010 1.000 امنیت

 0.198 0.860 1.470 2.380 1.520 1.000 0.990 ايمني

 0.123 0.730 0.900 1.480 1.000 0.658 0.415 تجهیزات و تسهیالت

 0.083 0.270 0.600 1.000 0.676 0.420 0.483 خوانايي و تصويرپذيری

 0.130 0.000 1.000 1.667 1.111 0.680 0.472 سرزندگي و پويايي

 0.209 1.000 0.000 3.704 1.370 1.163 0.578 پذيری و دسترسيذنفو

 



 

 49شماره   1401 زمستان

26 

 

ده
پیا

ت 
بلی

قا
ش 

ج
سن

ی
دار

م
... 

 نگارندگان(مأخذ: دهی معیارها ): وزن5جدول 

 وزن معیار معیار مؤلفه

 ییایپو وی رسزندگ
 0.471 هااختالط کاربری

 0.529 هاپذیری فعالیتتنوع و انعطاف

 یر یرپذیتصو و ییخوانا
 0.286 مقیاس انسانی و ادراک فضایی

 0.714 یابی مناسب فضاجهت

 رویتجهیزات و تسهیالت پیاده
 0.398 مبلامن شهری

 0.602 کیفیت معرب

 نفوذپذیری و دسرتسی
 0.459 شدهواقعتراکم ترافیکی و عرض محور اصلی که معرب پیاده در آن 

 0.541 شعاع دسرتسی مناسب

 تیامن
 0.676 روزآسایش و عدم احساس ترس در ساعات شبانه احساس

 0.324 دید آسان و تسلط بر فضا

 ایمنی
 0.213 اقدامات حفاظتی

 0.787 تردد ایمن

 

مطابق جدول فوق، معیار تردد ایمن در رابطه با مؤلفه ایمنی، 

 و ییخوانا در رابطه با مؤلفه یابی مناسب فضاجهتمعیار 

معیار احساس آسایش و عدم احساس ترس  ی،ر یرپذیتصو

معیار کیفیت  ،تیامن روز در رابطه با مؤلفهدر ساعات شبانه

معیار  ،رویتجهیزات و تسهیالت پیاده با مؤلفه در رابطه معرب

نفوذپذیری و شعاع دسرتسی مناسب در رابطه با مؤلفه 

ها در رابطه با پذیری فعالیتمعیار تنوع و انعطاف دسرتسی،

ها را نسبت بیشرتین وزن یی، به ترتیبایپو وی رسزندگ مؤلفه

ا و هبرای ارزیابی مؤلفهاند. به سایر معیارها کسب منوده

 محور در یاجتامع تعامالت مداری مؤثر برمعیارهای پیاده

، وضعیت هریک از معیارها از میانگین مشهد یکوهسنگ

کنندگان امتیاز زیرمعیارهای آن معیار بر اساس نظر استفاده

گذاری شده رضبدر وزن آن معیار که که در طیف لیکرت ارزش

ت که صور است. بدین آمدهدستبهتر محاسبه شد، پیش

+، نسبتاً مطلوب 1+ تا 2امتیازات در گسرته کامالً مطلوب 

و کامالً نامطلوب  -1تا  0، نسبتاً نامطلوب 0، متوسط 0+ تا 1

گر نظر محاسبه شده است که امتیازات مثبت نشان -2تا  -1

گر نظر منفی نسبت به مثبت به آن گزینه و امتیاز منفی نشان

امتیاز نهایی معیارها در . نهایتاً استآن در محور مذکور 

نیز  1و در منودار شامره  آمدهدستبه( 6جدول شامره )

ترسیم شده است.

 نگارندگان(مأخذ: دهنده معیارها ): توزیع فراوانی زیرمعیارهای تشکیل6جدول 
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= ها 
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زی
از 
تی
ام

× 
ن 
وز

ار
عی
  م

تنوع و 

پذیری انعطاف

 هافعالیت

 232 5 52 63 70 42 فراوانی

 1.00 0.02 0.22 0.27 0.30 0.18 درصد 0.206 0.397

-10 -52 0 70 84 لیکرت ×فراوانی  92 

 هااختالط کاربری

 116 0 9 30 46 31 فراوانی

 1 0 0.08 0.26 0.40 0.27 درصد 0.401 0.853

-9 0 46 62 لیکرت ×فراوانی   0 99 

 0.204 0.730 174 2 20 44 65 43 فراوانی
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مقیاس انسانی و 

 ادراک فضا

 1.00 0.01 0.11 0.25 0.37 0.25 درصد

-20 0 65 86 لیکرت ×فراوانی   4-  127 

یابی جهت

 مناسب فضا

 116 0 11 29 47 29 فراوانی

 1.00 0.00 0.09 0.25 0.41 0.25 درصد 0.575 0.810

-11 0 47 58 لیکرت ×فراوانی   0 94 

 مبلامن شهری

 464 19 86 119 148 92 فراوانی

 1.00 0.04 0.19 0.26 0.32 0.20 درصد 0.175 0.448

-86 0 148 184 لیکرت ×فراوانی   38-  208 

 کیفیت معرب

 290 5 28 89 121 47 فراوانی

 1.00 0.02 0.10 0.31 0.42 0.16 درصد 0.366 0.610

-28 0 121 94 لیکرت ×فراوانی   10-  177 

تراکم ترافیکی و 

 عرض محور

 174 21 22 54 41 36 فراوانی

 1.00 0.12 0.13 0.31 0.24 0.21 درصد 0.127 0.282

-22 0 41 72 لیکرت ×فراوانی   42-  49 

شعاع دسرتسی 

 مناسب

 174 3 21 53 60 37 فراوانی

 1.00 0.02 0.12 0.30 0.34 0.21 درصد 0.332 0.615

-21 0 60 74 لیکرت ×فراوانی   6-  107 

احساس آسایش 

 ترس و عدم

 290 18 35 100 91 46 فراوانی

 1.00 0.06 0.12 0.34 0.31 0.16 درصد 0.259 0.386

-35 0 91 92 لیکرت ×فراوانی   36-  112 

دید آسان و 

 تسلط بر فضا

 58 0 5 23 20 10 فراوانی

 1.00 0.00 0.09 0.40 0.34 0.17 درصد 0.193 0.603

-5 0 20 20 لیکرت ×فراوانی   0 35 

اقدامات 

 حفاظتی

 58 7 17 15 9 10 فراوانی

0 - .034 0 -  1.00 0.12 0.29 0.26 0.16 0.17 درصد 007.

-71 0 9 20 لیکرت ×فراوانی   14-  2-  

 تردد ایمن

 232 0 31 77 85 39 فراوانی

 1.00 0.00 0.13 0.33 0.37 0.17 درصد 0.444 0.569

-31 0 85 78 لیکرت ×فراوانی   0 132 
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 )مأخذ: نگارندگان(ها : امتیاز نهایی معیار1منودار 

 ، ترسیم شده است.2، محاسبه و در منودار شامره 7معیارهای مربوطه در جدول ها نیز، از جمع امتیازات نهایتاً امتیاز مؤلفه

 نگارندگان(مأخذ: ی )اجتامع تعامالت مداری مؤکدهای پیادهبندی مؤلفه: امتیاز نهایی و اولویت7جدول 

 

 
)مأخذ: نگارندگان(ها : امتیاز نهایی مؤلفه2منودار 

 معیار مؤلفه
امتیاز نهایی 

 معیار

میانگین 

امتیاز 

 معیارها

امتیاز نهایی مؤلفه= میانگین 

وزن مؤلفه  ×امتیاز معیارها 

(4)جدول   

اولویت 

 مؤلفه

 رسزندگی و پویایی

 0.401 هااختالط کاربری

پذیری تنوع و انعطاف 4 0.039 0.304

 هافعالیت
0.206 

خوانایی و 

 تصویرپذیری

 0.204 مقیاس انسانی و ادراک فضایی
0.390 0.032 6 

 0.575 یابی مناسب فضاجهت

تجهیزات و تسهیالت 

 رویپیاده

 0.175 مبلامن شهری
0.271 0.033 5 

 0.366 کیفیت معرب

 نفوذپذیری و دسرتسی
 0.127 تراکم ترافیکی

0.229 0.048 2 
 0.332 مناسب شعاع دسرتسی

 امنیت
 0.259 احساس آسایش و عدم ترس

0.226 0.058 1 
 0.193 دید آسان و تسلط بر فضا

 ایمنی
- 0 اقدامات حفاظتی .007 

0.218 0.043 3 
 0.444 تردد ایمن



 

گردد، اولین اولویت موردتوجه طور که مالحظه میهامن

کارشناسان، مسئولین و کاربران فضا، مؤلفه امنیت با وزن 

دسرتسی با وزن  ، دومین اولویت، نفوذپذیری و058.0

که  است 043.0و سومین اولویت، ایمنی با وزن  048.0

ارتقاء این سه موضوع در محور کوهسنگی مشهد، در صدر 

عنوان به 039.0رسزندگی و پویایی با وزن اند. ها بودهاولویت

روی با وزن چهارمین اولویت، تجهیزات و تسهیالت پیاده

و شده موردتوجه مطرحعنوان پنجمین اولویت به 033.0

عنوان نیز به 032.0تقویت خوانایی و تصویرپذیری با وزن 

ششمین اولویت در محیط مذکور، مورد تأیید کارشناسان، 

 مسئولین شهری و کاربران فضا بوده است.

 یر یگجهینت

های طبق نتایج حاصل از مشاهدات میدانی و ارزیابی

محور در ربران کا یرو ادهیپ یاصل لیدالصورت گرفته، از 

روی پیاده هایی همچونگزارهتوان به کوهسنگی مشهد می

و  یحفظ سالمت جسمروی برای عنوان نوعی تفریح، پیادهبه

روی برای برقراری تعامالت اجتامعی ی و همچنین پیادهروح

 زیبایی و جذابیتوجود با دوستان و آشنایان اشاره منود. 

روی در آن ل به پیادهموجود در این محور باعث افزایش می

گردیده، اما بنا به ضعف در سایر ابعاد، این مهم تا حدودی 

ی از کاربران و توجهقابلدرصد  ازآنجاکهمغفول مانده است. 

و درصد اندکی هفتگی و روزانه در این  رضورتبهعابران بنا 

مداری محور چندان محور تردد دارند، بیانگر آن است که پیاده

مطلوب نیست، بنابراین نیازمند اقداماتی ویژه برای جذب 

. از طرفی نیز استروی جمعیت و تشویق افراد به پیاده

 ساالنکاربران محور را بیشرت جمعیت جوانان و سپس میان

تر کودکان، نوجوانان دهند و شاهد حضور کمرنگتشکیل می

های ویژه و حساس جمعیتی( هستیم که ساالن )گروهو کهن

تبیین و اجرای اقدامات ویژه برای جذب و تشویق  رضورتبه

 افزاید.روی و برقراری تعامالت اجتامعی میاین افراد به پیاده

اد بر ی و همچنین افر نظارت هایدستگاه مؤثرافزایش کنرتل 

فضا، رفع موانع دید و استانداردسازی ارتفاع تجهیزات و 

تجهیز و تکمیل سیستم درختان موجود در طول مسیر، 

بهبود وضعیت نورپردازی در فضا و تخریب و  روشنایی و

آور )مخروبه و رها( های مرتوکه و رعبساماندهی ساختامن

موجود در طول مسیر، ازجمله مواردی است که موجبات 

آورد. همچنین تأمین یت امنیت در فضا را فراهم میتقو

های دسرتسی مناسب هایی در طول مسیر با شعاعپارکینگ

تهیه، تکمیل و نصب سازی ترافیک سواره )از طریق و روان

تقویت تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک( منجر به 

نفوذپذیری و دسرتسی فضا شده و از طرفی مواردی نظیر 

ر محور برای حفاظت عابران در برابر رشایط تأمین رسپناه د

سازی سطح معابر موجود از آب و هوایی نامساعد و نیز بهینه

سطح شدن ترازهای ارتفاعی، موجبات نظر پیوستگی و نیز هم

 یفضاها جادیابیند. تقویت ایمنی در فضا را تدارک می

، گوناگون یعملکردها در استفاده یبرا رپذیانعطاف و الیس

فروشان و دستفروشان در طول مسیر )از یش حضور خردهافزا

ها( و طراحی و بهسازی فضاهای طریق ساماندهی مکانی آن

های بازی متنوع برای کودکان در طول تفریحی و مکان-فراغتی

مسیر نیز ازجمله مواردی است که رسزندگی و پویایی در فضا 

ز و را بهبود بخشیده و از طریق پیگیری مواردی چون تجهی

-گاهها و نشیمننیمکت رینظهای شهری تکمیل انواع مبلامن

های ها و آرایهها، املانهای آب، مجسمهها، آبنامها و جوی

 هرنی موقتی یا دامئی، آبخوری و غیره در طول مسیر و نیز

های بهبود، تجهیز و استانداردسازی مسیرها جهت فعالیت

معلولین(، مؤلفۀ تجهیزات ساالن و توان )کهنمتنوع افراد کم

مناید و از روی در فضا را بهبود و تقویت میو تسهیالت پیاده

ی در طول طوالن و صلب هایجداره یباساز یز و یطراحطریق 

مسیر )از طریق استفاده از گیاهان باالرونده و غیره(، مقیاس 

انسانی و ادراک فضایی بیشرت شده که در پی آن نیز خوانایی 

 گردد.ری در فضا تقویت میو تصویرپذی

، متامی موارد فوق که بنا بر ارزیابی و استالزم به ذکر 

های احصاء شده و نیز با توجه به نقاط ضعف بندیاولویت

یی هستند که هاشنهادیپموجود ارائه گردیدند، راهکارها و 

راهگشای مشکالت در محور کوهسنگی مشهد بوده و از 

ی و دسرتسی، ایمنی، طریق بهبود امنیت، نفوذپذیر 

روی، خوانایی رسزندگی و پویایی، تجهیزات و تسهیالت پیاده

و با  ، جذابو تصویرپذیری منجر به خلق فضایی مطلوب

های های بیشرت برای فعالیتظرفیت باالتر جهت ارائه گزینه

شود. این مهم، موجبات ارتقاء اجتامعی و انتخابی افراد می

راد به سمت فضاهای عمومی را مداری و متایل افپیاده

مناید، عنوان بسرت محرک تعامالت اجتامعی فراهم میبه
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در محور مذکور، بلکه در کل  تنهانهموضوعی که کمبود آن 

 شود.شهر نیز احساس میکالن

 فهرست منابع

 (.1395اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی. ) .1

مشهد مقدس شهر طرح توسعه و عمران )جامع( کالن»

 «.)معیارها، ضوابط و مقررات طرح(

 (.1395اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی. ) .2

شهر مشهد مقدس طرح توسعه و عمران )جامع( کالن»

-ریزی کاربری و نقش و مأموریت حوزه)سند جایگاه برنامه

 «.ها(

 یابیارز» (.1391ر؛ و همکاران. )اصغیعل فرد،یاحسان .3

 مورد) دیجد یشهرها در شهروندان تیامن احساس زانیم

. )شامره یشهر  تیریمد«. (اشتهارد دیجد شهر: یپژوه

31)، 317-334. 

ارزیابی قابلیت (. »1395)و همکاران.  اسالمی، عارفه؛ .4

مندی گردشگران )منونه موردی: راه در چارچوب رضایتپیاده

. )شامره فضای گردشگری «.الهدی رشت(راه علمپیاده

25،) 83-99. 

-نقش پیاده(. »1394اکربی، پرویز؛ و الربز داوودی. ) .5

مداری بر بهبود هویت رفتاری شهروندان در فضای شهر 

 «.: خیابان فردوسی سنندج(موردمطالعهاسالمی )

 .49-60(، 20. )شامره مطالعات مشاهیر ایرانی اسالمی

(. 1387نژاد. )مبانیان، محمدرضا؛ و هادی محمودی .6

ش عوامل تأثیرگذار بر احساس امنیت تحقیقی در سنج»

. مدیریت شهری «.شهری )منونه موردی: شهر کرمان(

 .62-54(، 19)شامره 

و  دهپاسخهای محیط(. 1382بنتلی، یان؛ و همکاران. ) .7

. ترجمه مصطفی بهزادفر. تهران: م1990مقاله اصالحی در 

 دانشگاه علم و صنعت ایران.

(. 1392ی. )طهامسب نارسال  و ی؛مصطف بهزادفر، .8

 تعامالت بر رگذاریتأث یهامؤلفه یابیارز و ییشناسا»

 یهاناابیخ در یشهروند روابط توسعه و میتحک یاجتامع

 .28-17(، 25)شامره  .نظرباغ«. یشهر 

. (1386)اسدی خوانساری.  حسینجهانشاه؛ و  ،پاکزاد .9

 . تهران:  شهیدی.راهنامی طراحی فضاهای شهری در ایران

 فضاهای طراحی راهنامی(. 1384جهانشاه. ) پاکزاد، .10

 سیام. رشکت طرح و نرش پیام . تهران:ایران در شهری

 بهبود. »(1396) .فره پژوهانیمهد و ؛ثهیحد نهاد،پاک .11

 شیافزا منظوربه یشهر  یهاپارك ییفضا تیفیک یالگوها

 شهر یهاپارك: یمورد منونه) شهروندان یاجتامع تعامالت

 .197-183 ،(26. )شامره فضا ییایجغراف شیآما«. (گرگان

بررسی تأثیر (. »1397پوراحمد، احمد؛ و همکاران. ) .12

مداری در شهر تهران )منونه فضایی بر پیاده-ابعاد کالبدی

تحقیقات «. موردی: محالت امیرآباد و دانشگاه تهران

 .1-22(، 18. )شامره کاربردی علوم جغرافیایی

(. 1388نژاد. )محمودی یهاد محمدرضا؛ و پورجعفر، .13

 یعموم یفضاها در یاجتامع هیرسما و یشهر  یطراح

 .ن. تهران: طحاشهری

شهرسازی شهروندگرا: (. 1385تیبالدز، فرانسیس. ) .14

. ترجمه محمد های همگانی و محیط شهریارتقاء عرصه

 نژاد(. اصفهان: خاک.احمدی

(. 1399جهانبخش، حیدر؛ و افسانه پیراعیادی. ) .15

راه خیابان ستارخان تهران با تأکید جی ایجاد پیادهسنقابلیت»

گفتامن طراحی «. های ایمنی و رسزندگیبر ایجاد مؤلفه

 .81-67(، 3)شامره  1. شهری

 روش بر ایمقدمه. (1383) .محمدرضا ا،نیحافظ .16

 . تهران: سمت.یانسان علوم در قیتحق

 سهیمقا(. »1393حبیبی، کیومرث و همکاران. ) .17

 یمسكون محالت در یمدار ادهیپ تیقابل یقیتطب

 : محلهیمطالعات ن )منونهیساكن دگاهیاز د شدهیطراح

«. تهران( شهر در اكباتان شهرك كی فاز و حوضهفت

 .12-1(، 8. )شامره معامری و شهرسازی ایران

مسیر پیاده (. »1380. )محسن دیس ،یبیحب .18

 .51-43(، 9. )شامره هرنهای زیبا«. گردشگری

(. 1396حیدری، ندا؛ و محمدصادق صالحی. ) .19

پذیری اجتامعی و رسزندگی در ارزیابی معیارهای تعامل»

فضاهای منایشگاهی؛ مورد پژوهی: چند منونه در استان 

 .380-351(، 47. )شامره مدیریت شهری«. الربز

سنجی قابلیت امکان(. »1396لو، حسن. )خدابنده .20

مداری شبکه معابر شهری بخش مرکزی شهر قم با تئوری پیاده



 

. سبزوار: دانشگاه ارشدنامه کارشناسیپایان«. چیدمان فضا

 حکیم سبزواری.

پور، سید عبدالهادی؛ و مریم چرخچیان. دانش .21

«. فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی(. »1386)

 .19-28(، 7. )شامره نظرباغ

ارزیابی (. »1396ه؛ و همکاران. )ربانی ابوالفضلی، غرال .22

مداری با تأکید بر رویکرد نوشهرگرایی در بلوار قابلیت پیاده

(، 2. )شامره جغرافیا و توسعه فضای شهری«. سجاد مشهد

1-24. 

(. 1388خرم. )رسولی، سارا؛ و سمیرا رحیم دخت .23

. آرمانشهر«. ایجاد منظر شهری مطلوب در مسیرهای پیاده»

 .103-112(. 3)شامره 

سنجش ذهنی (. »1390رضازاده، راضیه؛ و همکاران. ) .24

های تأثیرگذار بر آن در محالت مداری و مؤلفهقابلیت پیاده

. )شامره مدیریت شهری «.)مطالعه موردی: محله چیدز(

28 ،)297-313. 

 ارزیابی(. »1390مجتبی؛ و همکاران. ) رفیعیان، .25

 با یعموم فضاهای از برخورداری در شهری کیفیت مناطق

وزنی ورونی )منونه موردی: شهر قدیم  منودار از استفاده

 .33-49 (،16شامره ) .محیط آمایش«. الر(

کاربرد فرآیند تحلیل (. »1380زبردست، اسفندیار. ) .26

هرنهای «. ایریزی شهری و منطقهسلسله مراتبی در برنامه

 .13-21(، 10. )شامره زیبا

(. 1388گو. )دیهسنای ریزی منطقهسازمان برنامه .27

ها؛ رهنمودهای طراحی ریزی و طراحی برای پیادهبرنامه»

 مژدهی. تهران: طحان.ترجمه رضا بصیری«. مدارشهری پیاده

 یفضا». (1389) ؛ و همکاران.وشیدار ستارزاده، .28

 یتکنولوژ  و علوم. «یاجتامع یاشهیاند ،یشهر 

 .173-183 ،(4. )شامره ستیزطیمح

(. 1396محمدرضا رضایی. )شیخی، حجت؛ و  .29

مدار و ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده»

دهی اجتامعی )منونه موردی: خیابان فردوسی شهر پاسخ

 .98-83(، 29. )شامره ریزی شهریپژوهش و برنامه«. ایالم(

بندی اولویت(. »1391صابری، حمید؛ و همکاران. ) .30

ه از فرآیند ( با استفادCDSهای توسعه شهری )اسرتاتژی

شهر )مطالعه موردی: کالن AHPتحلیل سلسله مراتبی 

 .75-59(، 39. )شامره فضای جغرافیایی«. اصفهان(

بررسی و (. »1391زاده، شهاب؛ و سودا متری. )عباس .31

-راههای تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیادهتحلیل مؤلفه

افزایش سطح تعامالت اجتامعی )مطالعه  منظوربهها 

مطالعات «. موردی: محورهای تربیت و ولیعرص تربیز(

 .104-95(، 4. )شامره شهری

ارتقاء کیفی مسیر شهری با »(. 1394پور، مبینا. )غنی .32

منظور مداری و تأکید بر فضاهای تجاری بهنگاه به اصول پیاده

-راهتأثیرگذاری بر تعامالت اجتامعی )منونه موردی: پیاده

میدان امام خمینی شهرستان سازی فلکه جمهوری تا 

نامه پایان «.شاهرود با تأکید بر طراحی مجتمع تجاری(

 . مازندران: دانشگاه مازندران.کارشناسی ارشد

بازشناخت (. »1391فیضی، محمدجواد؛ و همکاران. ) .33

«. مداری در پایداری فضاهای مرتاکم شهریجنبش پیاده

 .194-179(، 30. )شامره مدیریت شهری

جنبش (. »1389سول؛ و محمد جام کرسی. )قربانی، ر  .34

گسرتی؛ رویکردی نو در احیاء مراکز شهری پیاده

-مطالعات و پژوهش«. راه تربیت تربیز(: پیادهموردمطالعه)

 .72-55(، 2. )شامره ایهای شهری و منطقه

 مبانی از ها؛راهپیاده(. 1389خشایار. ) جو،کاشانی .35

 .آذرخش: . تهرانکارکردی هایویژگی تا طراحی

 فضاهاى اهمیت(. »1385خشایار. ) جو،كاشانی .36

 .شهرسازى جستارهاى «.سوم هزاره شهرهاى در پیاده

 .40-51(، 17-18)شامره 

 به شهر در یرسزندگ و نشاط» .(1386ش. )کورو  گلکار، .37

 .38-24 ،(39 . )شامرهشهرنگار «.یشهر  یطراح کمک

منوچهر  ترجمه. شهر سیامی(. 1374کویین. ) لینچ، .38

 .تهران دانشگاه تهران:. مزینی

 نقش(. »1384رحمت؛ و همکاران. ) محمدزاده، .39

 قدیم بافت پیاده ترافیکی تخلفات در مدرن یشهرساز 

 .26-17(، 21)شامره  .زیبا یهرنها«. تربیز

(. 1392محمدی، مریم؛ و امیرحسین خلوصی. ) .40

 مداریپیاده قابلیت افزایش بر مؤثر هایشاخص تبیین»

 )محله محالت در یاجتامع پایداری ارتقاء منظوربه

 .27-13(، 1. )شامره معامری و شهرسازی پایدار(«. چیذر
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راه طراحی پیاده» .(1395)لنگرودی، آرش. مشیری .41

-انیپا«. )گذر شهری( با رویکرد افزایش تعامالت اجتامعی

غیر -. مؤسسه آموزش عالی غیردولتیارشدیکارشناس نامه
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 تهران: آذرخش.
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 .16-5(، 27)شامره 
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