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 دهیچک
شـهروندان  گیبخش از ساختار شهرها هستند و نقش مهمی در سالمت و کیفیت زنـد نیترمهمفضاهای عمومی 

ها محسوب ها نیز در زمره آنکه پیاده راه باشندیمی شهری هاگذرگاهی عمومی، دارند. یک جزء اساسی از فضاها

د بازتـاب . سرزندگی و پویایی عنصری مهم در ارزیابی کیفـی فضـاهای عمـومی اسـت. سـرزندگی خـوگردندیم

سـهیل و ترغیـب و پیاده مدار ساختن شـهرها طریقـی اسـت بـر ت ردیپذیمیی است که در فضا صورت هاتیفعال

ر پیـاده دیابی سـرزندگی به ارتقاء سرزندگی در شهرها کمک کنند. هدف این تحقیق ارز توانندیمیی که هاتیفعال

ی مـورد هاداده هبود تحلیلی –شهرداری تهران است. روش تحقیق ارزیابی  20راه حرم واقع در شهرری و منطقه 

ــه آمــاری متشــکل از  ــه روش پیمایشــی از نمون ــزنفــر از عــ 375تحلیــل ب ــا اب ار پرسشــنامه ابران پیــاده راه و ب

طیف، مـورد ارزیـابی نمونـه آمـاری قرارگرفتـه و  5گویه در  38نمایانگر سرزندگی در قالب  38اند. شدهگردآوری

ی آمـار توصـیفی اعمـال هاروشها آزمون فریدمن و اند و در آنواردشده SPSS افزارنرمشده در ی حاصلهاداده

رار دارد قضعیت متوسطی نشان دادند که به لحاظ کلی، سرزندگی در محدوده مطالعاتی در و هاافتهگردیده است. ی

درصد از شرای  مطلوب سرزندگی در آن نمایان است. نمایانگرهای تأثیرگـذارتر در سـرزندگی  47/58که طوریبه

، «شـوندیماضر حدمانی که وع مرتن»در این پیاده راه بیشتر در بعد اجتماعی و اقتصادی قرار دارند تا بعد کالبدی. 

حال، . درعیناندبودهایانگرها تأثیرگذارترین نم« یفروشخردهمراکز »و « هاتیفعال»و تنوع « رویدادهای فرهنگی»

« نجـایش محـدودگ»، «پارکینگ خودروهـا»ضعف سرزندگی فضا بیشتر متأثر از نمایانگرهای کالبدی بوده است. 

گرهایی هسـتند نمایان« سطح نظافت»و پایین بودن « فضای سبز»کمبود ، «هاکلتیموتورسمزاحمت ورود »فضا، 

 که وضعیت ضعیفی را نشان داده و بایستی موردتوجه قرار گیرند.

 

 .شهرری پیاده راه، سرزندگی، فضای عمومی، :یدیکل واژگان
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 مقدمه

و تعامل شهروندان در ایـن فضـاها ر  بخش از ساختار شهرها هستند، چراکه بیشترین تماس  نیترمهمفضاهای عمومی 

برای رویارویی مسـتقیم شـهروندان و  (. این فضاها، ابزاری برای ارتباطات، مکان فرصت سازی9: 1383)تیبالدز،  دهدیم

 پردازانهیـنظربسـیاری از  (.Christ,2000:178) گردندیممحلی برای مدیریت و هماهنگ کردن شهروندان محسوب 

یکی از اجـزای اصـلی شـهر، نقـش بـااهمیتی در شـهر پایـدار دارنـد )موحـد و  عنوانبههای عمومی اعتقاددارند که فضا

هاسـت )رفیعیـان و (. یکی از عوامل مهم در ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی سرزندگی و پویایی آن81: 13294همکاران،

ی اجتمـاعی در هابیآسند روبه رشد نیازی اساسی است که با گسترش شهرنشینی و رو« 1سرزندگی(. »40: 1384سیفایی،

ی آن، زیـانگمالل(. سرزندگی فضـای شـهری در مقابـل Sci,2014:263شهرها، هر آینه اهمیت بیشتری یافته است )

(. در یک فضای شـهری سـرزنده حضـور انتخـابی یـا 1384)پاکزاد، ردیگیمیی است که در فضا صورت هاتیفعالبازتاب 

)خسـتو و سـعیدی رضـوانی،  ابـدییمبـروز  روزشبانهها در اوقات طوالنی از افراد و تنوع آن توجهی ازاجتماعی تعداد قابل

همـه  شـدنی عمـومی، تائیـد و ارزش قائـل هاعرصـه(. سرزندگی یعنی امکان گردآمدن غیررسمی مردم در 66: 1389

، جسـمی سـالمتبه ندگیز(. سـر1389ی تمامی ساکنان )دادپـور،هایآگاهشهروندان برای یکدیگر و احترام به معرفت و 

 ,Idus & Hadiفرهنگی ایجـاد کـرده )و  معنوی ینموده، غنا کمک ساکنان شهر شخصی پیشرفتو  جتماعی، انیروا

. سـرزندگی شـاخص مهمـی از آوردیم( و جذابیت، مطلوبیت و ایمنی بیشتر را برای فضاهای عمومی به ارمغان 2008:2

باع  کاهش جرائم گردد، محـرک تجـارت شـود، و از طریـق مشـاهده مـردم،  تواندیمکیفیت محی  شهری است زیرا 

 & Jalaladdiniی برای مبادالت فرهنگی، بر لـذت منفعـل از خیابـان بیفزایـد )سازنهیزمتشویق تعامالت اجتماعی و 

Oktay,2011:665ک آرمـان ی توسعه شهری، این مقوله، یک هدف و گاه یـهابرنامهروست که در بسیاری از (. ازاین

در فضاهای عمومی شهری مورد تأکید خاص قرارگرفته اسـت )لطیفـی و همکـاران،  ژهیوبهاصلی تلقی شده و تحقق آن 

ی شـهری هاانـدام نیترسـرزندهها در زمره فضاهای عمومی اصـلی یـک شـهر بـوده و و پیاده راه هاابانیخ (.28: 1393

ی شهر جالب باشند شهر نیز جالب به نظر هاراهها و پیاده ، اگر خیابانتجلی تصویر شهرها در اذهان هستند هانیاهستند. 

(. این فضاها بـه همـراه Zaidin et al,2015:11) کندیمو برعکس، اگر بدمنظر باشند شهر نیز بدمنظر جلوه  رسدیم

وجوش داده و آن را بـه زنـدگی شـهری جنـب توانندیمو بازارها  هادانیم، هابوستانسایر فضاهای عمومی شهری یعنی 

ی از فضـاهای عمـومی اگونـه عنوانبه نگاره خیابان پیادهی اخیر اهاسالدر  (.Zaidin et al,2015:12)سرزنده سازند 

هـا شهری، بنا به اهداف گوناگون و از آن جمله ارتقاء سرزندگی موردتوجه قرارگرفته است. هدف اصـلی ایجـاد پیـاده راه

هـا حال برخی اهداف دیگر چون سـرزندگی نیـز بـر ایجـاد آنصورت پیاده است، درعینبهفراهم آوردن امکان دسترسی 

فلســفه وجــودی ایــن فضــاهای شــهری نــه صــرفاً  (.Cairns Regional Council,2016:14) باشــدیممتصــور 

ش ارتباطـات و ی اقتصادی، بلکه گسـترهامقولهو  هایکاربرعملکردهای فیزیکی و ارتباطی و یا تثبیت و تقویت برخی از 

(. 46: 1391تعامالت اجتماعی فرهنگی و ایجاد مقیاس انسانی در عرصه عمومی بوده است )فـالح منشـادی و همکـاران،

 کنـدیمپیاده مداری جزئی از سرزندگی است که در ترویج محـی  پایـدار و ایجـاد مکـانی سـرزنده نقـش اساسـی ایفـا 

(Shamsuddin et al,2012:169.)   یافته اسـت کـه مطالعات به ارزیابی سرزندگی شهرها اختصـاصطیف وسیعی از

 قرار هستند:برخی ازاین

ی شـهری در هاطرحکه میزان سرزندگی  اندافتهیدرضمن ارزیابی سرزندگی در تعدادی از شهرهای چین  جین و همکاران

یقی سرزندگی شهری را در ژو در یک بررسی تطب (.Jin et al,2017درصد نواحی قدیم است ) 8/8مناطق جدید شهرها 
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و غیـر فضـایی  از هلند مورد مقایسه قرار داده و در این مقایسه تحلیلی به عوامـل فضـایی 2از چین و آلمر 1دو شهر تانگژو

 ی شهری، رویکردهای حکمروایی شهری و سبک زندگی توجه نمـوده اسـتزیربرنامهمختلفی چون تأثیر طرح فضایی، 

(Zhou,2012.) اوکتای سرزندگی شهری در دو خیابان از قبـرس را مـورد مقایسـه قـرار داده و تحلیلـی  ی ونیالدجالل

دروس و اسـویکن ضـمن مطالعـه در  (.Jalaladdini & Oktay,2011اند )نمودهفضایی و اجتماعی در این مورد ارائه 

د اقتصـادی، اجتمـاعی، ی مختلفـی در ابعـاهاشاخصاستان کیپ شمالی در افریقای جنوبی سرزندگی فضای شهری را با 

در ابعـاد مختلـف  ی سرزندگیهاشاخص. نتایج این مطالعه نشان داده که اندنمودهزیستی و نهادی ارزیابی محی  کالبدی،

اروک و گریتلیوگلو سرزندگی شهر استانبول درگذر  (.Drewes & Van,2010) اندداشتهجز در بعد محی  زیستی، رشد 

و قیمـت زمـین  وکارهاکسـبیی چون تعداد سـکنه، وسـعت هاشاخصده و در تحقیق خود از زمان را موردمطالعه قرار دا

 (.Oruc & Cenzen,2008که درمجموع، سرزندگی در این شهر باال رفته است ) انددادهها نشان . آناندکردهاستفاده 

که ایـن شـهر از یـک الگـوی  اندهافتیدرنمود فضایی سرزندگی در شهر شانگای چین را مطالعه نموده و  ونزه و همکاران

که هر چه از این مرکز به سمت کمربندی بیرونـی شـهر بـرویم، سـرزندگی کـاهش طوریبه کندیمتک مرکزی تبعیت 

( تأثیر عوامل محیطی و کالبدی بر سرزندگی دو خیابـان 1397اخوان و همکاران ) (.Wenze & Chen,2019) ابدییم

ی، سـازکفدار میـان سـرزندگی و عـواملی چـون روشـنایی، که رابطه معنـی اندبردهپی  از شهر ساری را مطالعه نموده و

( تأثیر مبلمان ورزشی بـر سـرزندگی 1396و رشیدیان ) نسبیرخشان پوشش سبز، عرض خیابان، پارکینگ و... وجود دارد.

کـه  انـدگرفتههـا نتیجـه . آناندهکرداستفاده  تستیتفضاهای شهری شهر نورآباد را مطالعه کرده و در تحلیل از آزمون 

( رویکرد منظر در ایجـاد سـرزندگی 1396مهربانی و همکاران ) معیار سرزندگی تأثیر دارد. 11در  کمدستمبلمان ورزشی 

. نتایج این تحقیقـات، رابطـه حـس اندکردهتهران را بررسی کرده و در تحلیل از آزمون فریدمن استفاده  عصریولخیابان 

ی شـهری ایتالیـا درگـذر زمـان را هادانیـم( دالیل سرزندگی 1395بحرالعلومی ) زندگی را اثبات نموده است.مکان با سر

بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نقش کالبد همواره ثابت بوده و امروزه تراکم مفید، عناصر خوانا، تعامالت و حـس 

( در مطالعـه در خیابـان 1389خسـتو و سـعیدی رضـوانی ) تعلق به مکان در سرزندگی این اماکن نقش بیشـتری دارنـد.

سـازی در شهرهای ایران سـالیانی اسـت پیـاده راه .اندنمودهمتغیر تأثیرگذار بر سرزندگی را شناسایی  22ستارخان تهران، 

ی در سـازراهپیـاده  تـوانیمکه از آن جمله  اندگرفتهی چندی از آن صورت عملی به خود هاطرحموردتوجه قرارگرفته و 

سپهساالر، مروی و بازار تهران، جنت مشهد، قلعه سنگی، شهریار و تربیت تبریز اشاره نمود. یکی از موضوعاتی که درخور 

ی خیابـان سازراهی شهری ندارند. پیاده هاطرحکه سابقه چندانی در  هاستراه ادهیپبررسی است ارزیابی سرزندگی در این 

کـه  هاسـتطرحی از این انمونهعمومی شهری و محدوده مطالعاتی تحقیق حاضر،  یک فضای عنوانبهحرم در شهرری 

 شده است.این تحقیق، به ارزیابی سرزندگی در این پیاده راه پرداخته

 

 نظری مبانی

زمینه مشترکی کـه مـردم در آن بتواننـد ». فضای عمومی یعنی گردندیمها نوعی از فضاهای عمومی محسوب پیاده راه

(. فضـاهای 246 :1391،پوریمـدن)« ، انجـام دهنـدشـودیمی عملکردی و آیینی را که منجر به پیوند بینشـان اهتیفعال

عمومی یک شهر محل تجلی زندگی جمعی شهرها هستند که به دلیل ماهیت خود، حق ورود و حضور هر قشر، سن، نژاد 

ایی مناسب را برای گردهمـایی و تجمـع فـراهم و فض دهندیممحدودیتی به عموم شهروندان  گونهچیهو صنفی را بدون 

همـدیگر را  تواننـدیمکـه  ردیگیم(. درواقع در فضاهای عمومی روابطی بین افراد شکل 32 :1395)بحرالعلومی، آورندیم
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یی کـه در یـک هـاتیفعال. تنـوع گردندیمخود نمودهایی از سرزندگی محسوب  هانیاو  درک کنند و باهم مرتب  گردند

ــان د ــاعات مک ــبانهر س ــه ر   روزش ــای هفت ــدیمو روزه ــتده ــان اس ــک مک ــرزندگی ی ــر از س ــی دیگ  ، شاخص

(Chapman,2009:35-36.)  کننـدیممکان سرزنده جایی است که مردمان آن برای درنگ، ماندن و مالقات، انتخاب 

به شرح زیر بـرای سـرزندگی  چهار شرط اصلی کوبزیج (.36: 1389ی اینکه بخواهند سریع از آن عبور کنند )دادپور،جابه

ی بـا سـن و سـال متفـاوت و هاسـاختمان، هابلوکشهری بیان نموده است: وجود بیش از دو کارکرد اصلی، کوتاه بودن 

از علت حضورشان. به اعتقاد او تنوع، سرزندگی را به دنبال خواهد داشت. تنوع یکی  نظرصرفتراکم فشرده کافی از مردم 

ندگی و پویایی در یک فضاست ولی عناصر دیگری هم وجود دارنـد کـه در ایجـاد فضـاهای شـهر از ملزومات ایجاد سرز

 ,Jacobs) گرددیمکه سبب جلب افراد به آن فضا  هاتیفعالسرزنده تأثیر دارند مثل طراحی شهری جذاب و متناسب با 

موقعیـت »: دیـنمایممعرفـی  نیچننیاوجوش را (. پاومیر عوامل مؤثر بر یک مکان عمومی موافق و پرجنب1993:102

ی قـرار گیـرد فروشـخردهعالوه در نزدیکی مراکـز ای باشد که پذیرای جمع کثیری از افراد گردد، بهگونهمکان بایستی به

ی باشد که گنجایش تفریحات اگونهبهی که جاذب و تولیدکننده فعالیت پیاده گردد. اندازه یک فضای عمومی باید اگونهبه

بزرگ که محصور بودن فضا از بین بـرود. ایجـاد یـک فضـای سـرزنده و  قدرآنرویدادها را داشته باشد ولی نه جمعی و 

 هاکافـهو  هایغـذاخوری، فروشـخردهی هـامغازهوسـیله است که اطراف آن مکـان به ریپذامکاندوستدار مردم هنگامی 

خدمات  خصوصبهی تجاری هاتیفعالضای شهری، ایجاد ی کسب موفقیت در فهاراهشده باشد. در نظر او یکی از احاطه

افزایش دهد. در این رابطـه وی  هاتیفعالخوراکی است. طراحی یک مکان بایستی ظرفیت فضا را برای جذب و مطابقت 

)خستو « کندیمبه مواردی چون نشیمنگاه مناسب، کاربری منعطف، راحتی، سازگاری و کیفیت باال در عین سادگی اشاره 

عامل سرزندگی فضـاهای جمعـی، حضـور  نیتربزرگ(. Paumier,2007:169به نقل از  65: 1389سعیدی رضوانی،و 

(. فضای شهری سرزنده عبارت است فضـایی اسـت 31: 1395ها با یکدیگر است )بحرالعلومی،مردم و تعامل اجتماعی آن

ن و جـنس( در گسـتره زمـانی وسـیعی از روز کـه ها )به لحـاظ سـتوجهی از افراد و تنوع آنکه در آن حضور تعداد قابل

یکـی از (. 66: 1395)بحرالعلـومی، خـوردیم، بـه چشـم ابـدییمعمدتاً به شکل انتخابی یا اجتماعی بروز  شانیهاتیفعال

(. منظور از خوانایی یـک شـهر آن اسـت کـه بتـوان اجـزای 139: 1379است )میلر،« خوانایی»معیارهای مهم سرزندگی 

(. برخی عناصـر 94 :1383پیوسته به یکدیگر ارتباط داد )لینچ،همها را در ذهن در قالبی بهی شناخت و آنآسانبهشهری را 

ها ما را از و مانند آن هامیحر، هالبه، هادروازه، هاستونی مصور، هاپنجره، تابلوها، هاتقاطع، هاچمن، هاپرچمکالبدی چون 

، عملکردهای پنهانی، کاالها و خدمات، رفتار درست و بسـیاری از چیزهـای دیگـر اهگروهمالکیت، موقعیت، وابستگی به 

ی فـراهم آوردن محـی  هـاراهیکـی دیگـر از  (.33 : 1395)بحرالعلومی، رودیمو جزئی از خوانایی به شمار  سازدیمآگاه 

ی متفـاوت، از هافرصـتب تناسـسرزنده، ایجاد حس تعلق به مکان است که متضمن جریانی است کـه مـردم بتواننـد به

ی عمومی از دیگر عوامـل هامکان(. وجود امنیت در 98 :1383تجربیات حسی متفاوت برخوردار گردند )قاسمی اصفهانی،

 (.Carmona,2003:10) گرددیمافزایش سرزندگی فضاهاست که یک معیار کیفی بوده و سبب ارتقای کیفیت محی  

و قابلیـت تحـرک و انعطـاف در  شـودیمه میزان از فضاهای عمومی استفاده مفهوم دیگر سرزندگی چنین است که به چ

(. ازجملـه مشخصـات فضـاهای عمـومی منعطـف ایـن اسـت کـه از قبـل 2: 1386ها وجود دارد )مطالیی و رنجبـر،آن

مالت اجتمـاعی یی را برای تفریح و تعاهافرصتها، آزادی عمل دارند و ی نشده و شهروندان برای استفاده از آنزیربرنامه

به اعتقاد جکوبز و اپلیـارد، ایجـاد  (.20 :1391)عزیزی، رندیگیمو خارج از برنامه روزانه زندگی مردم قرار  ندینمایمایجاد 

 هابدنهی و سایر تمهیدات کالبدی، ازجمله جزئیات در نینشعقبی بصری در ابتدا و انتهای خیابان، وجود بالکن، هاتیجذاب

ی رفتاری و هاقرارگاهنقاط مک  کوتاه برای خلق انواع  عنوانبهمناسب در شب، ایجاد فضاهای مسقف  ، نورپردازیکفو 

(. بنا بر نظر Jacobs & Appleyard,1987:116مؤثراند )ی شهری هاابانیخ، در سرزندگی هایکاربرتنوع و اختالط 
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، در ردیـگیمامتـداد مسـیر خیابـان شـهری صـورت و در  جیتـدربهی فضایی متنوع که آرام و هاسکانسنیز ایجاد  1کالن

( 2008(. فورسـای  و همکـاران )17: 1382به نقل از طبیبیـان، 17: 1397سرزندگی خیابان تأثیر دارد )اخوان و همکاران،

ارتقاء کیفیت محیطی و قابلیت پیاده مداری خیابان اصلی را عامل مؤثر افزایش فعالیت فیزیکـی شـهروندان و سـرزندگی 

ی شهری، هاابانیخ(. همچنین یکی از عوامل مؤثر بر سرزندگی Forsyth et al,2008:1988) اندنمودهان عنوان خیاب

، فورسـای  و همکـاران، 4، شـافتو3، پـورتال2شده است در نظر جـردعنوان توانکمی خیابان برای معلولین و افراد سازمناسب

درختـان، بـر سـرزندگی  پوشـشتاجو  بانهیسـاافت، عالئم، روشنایی، و همکاران، نگهداری و نظ 6و ساموئل 5واگنر و کیوز

شده کـه همچنین گفته(. Macket et al,2008به نقل از  17: 1397 )اخوان و همکاران،ی شهری تأثیر دارند هاابانیخ

تلف روز و سرزندگی بیانگر درجه موفقیت یک فضای شهری به لحاظ اجتماعی است و به تعداد افرادی که در ساعات مخ

در طـول یـک  هاجشـن(، جذب امکانات، تعداد رویدادهای فرهنگـی و هاادهیپشب در داخل یا اطراف آن هستند )حرکت 

یک فضا زنده و فعال است اشاره دارد. نتـایج  کنندیمسال، وجود زندگی خیابانی فعال، و باالخره آن مقدار که مردم حس 

یی است کـه خـود هاتیفعالول کیفیت بصری محی  است و حاصل تنوع تحقیقات جدید حاکی است که سرزندگی محص

(. تیلر در ارزیابی سرزندگی فضاهای شـهری، مـواردی چـون Jalaladdini & Oktay,2011:666) کندیمپشتیبانی 

عه زیاد، ی مراجهامحلجذاب، تسهیالت پارک وسیله نقلیه،  اندازچشمی تجاری فعال، هاانجمن، هامغازهاختالط ادارات و 

 7(. انجمـن مـدیریت مرکـز شـهر,1998:3Tylerتعداد زیاد گردشگر و پارامترهای فرهنگی را موردتوجه قرار داده است )

ی، تعداد بازدیدکننـدگان، تسـهیالت امنطقهیی چون ساختار اشتغال و صنعت مرتب  با بهداشت هاشاخصبرای سرزندگی 

ی عمومی، پاکیزگی و نگهداری خیابان، امکانـات الزم هاتیفعال، تنوع، عمومی، ایمنی ونقلحملپارک خودرو، تسهیالت 

 Oruc & Cenzen) ی و مطلوبیـت فضـا را در نظـر گرفتـه اسـتفروشـخردهبرای رفع نیازهای خـاص، نبـود خـالء 

، هایفروشـخردهوجوش عابران، کمیت و کیفیت یی چون جنبهاشاخصگروه توسعه اقتصادی و شهری،  (.1998:102,

ی و تسـهیالت پـارک خـودرو را ریپذدسـترس(، امنیـت، هـاتیفعالی متنـوع )تنـوع هاتیفعالستفاده نسبی از فضا برای ا

 اندازچشـماز: تنـوع کـاربری،  اندعبارتموردتوجه قرار داده است. دپارتمان توسعه در این زمینه نه معیار پیشنهاد کرده که 

ــزان اجــاره کســب ــود خــالهــامغازهوکار، می ــار و نگــاه ریپذدســترسعــابران،  وجوشجنــبی، فروشــخردهء ، نب ی، رفت

(. جاکوبز معتقد است که سرزندگی DOE,1996:123از فضا، ارزش مایملک تجاری و ساختار کالبدی ) کنندگاناستفاده

بـه نظـر وی  .ابـدییماساساً در رابطه بازندگی خیابانی قرار داشته و در گوناگونی حرکت عابران در اوقات مختلـف نمـود 

مالزم با ایمنی و پیـاده مـداری اسـت.  و( Patrizia et al,2018:138سرزندگی متأثر از کیفیت و فرم محی  مصنوع )

، مکان شهری را موفق کنندیمجای محالت با اهداف گوناگون، پیاده حرکت انبوه عابران که در اوقات مختلف و در جای

، هـاتیفعالقاً با تنوع مرتب  دانسـته و تنـوع را در فـرم مصـنوع شـهر و توزیـع . جاکوبز سرزندگی را عمیسازندیمو امن 

، تعداد هاساختمان، عمر هایکاربرکه شامل تنوع  برای ارزیابی سرزندگی، چهار وضعیت از تنوع را . ویکندیم وجوجست

ر او پیوسـتگی و مـداومت و تراکم شهری است، موردتوجه قرار داده است. خصیصـه محـوری سـرزندگی در نظـ هاتقاطع

  (.Patrizia et al,2018:139)در مکان است  هاتیفعالزمانی حضور افراد و  –فضایی 
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 پژوهش روش

شـامل  ی مـورد تحلیـلهـادادهرزیـابی دارد. ا -این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، روشـی تحلیلـی

(. 1)جـدول  اندشـدهنتخابادگی هستند که به استناد ادبیـات تحقیـق متغیر نمایانگر سرزن 38آماری از  نمونهی هایابیارز

طیـف  5یـک گویـه در  صـورتبه انگرهـاینمارکـدام از هشده که در آن از ابزار پرسشنامه استفاده هادادهبرای گردآوری 

 7/0ن بیشتر از رقـم آمده آمد که چودستبه 822/0به میزان  KMOاعتبار عاملی پرسشنامه با آزمون  ارزیابی آمده است.

مـورد تائیـد  811/0برابـر  ضریب آلفای کرونبـا  . پایایی نهایی پرسشنامه بارساندیم، مناسب بودن پرسشنامه را باشدیم

. بـا توجـه بـه اینکـه متخصص رشته جغرافیای شهری و شهرسازی، تائید گردید 5قرارگرفته و روایی آن با نظرخواهی از 

، نمونـه گـرددیمتجلی و پویایی افراد در مکان م وجوشجنباحساس نشاط، شور و شعف،  سرزندگی کیفیتی است که در

شده است. با توجه ، انتخاباندداشتهبار در این مسیر گذر و مک   5کم آماری از عابران این پیاده راه و از افرادی که دست

شـده اسـت. فـر در نظـر گرفتهن 375ان، تعداد نمونـه هزار نفر از این مسیر، با اعمال مدل کوکر 70به برآورد عبور روزانه 

 روزشـبانهر دلیت پیاده راه تصادفی در روزهای مختلف از یک هفته و اوقات مختلف از ساعات فعا صورتبهانتخاب نمونه 

فریـدمن و سـپس برخـی  نآزمـوو در آن ابتـدا  واردشـده SPSS افـزارنرمی حاصل از پرسشـنامه در هاداده بوده است.

ی بنـدتیاولوته، ر متغیر وابس. آزمون فریدمن متغیرها را بر اساس میزان تأثیر باستی آمار توصیفی اعمال گردیده هالمد

 صورت نسبتی از وضعیت آرمانی سرزندگی محاسبه و بیان گردیده است.وضعیت کلی سرزندگی به .کندیمی بندرتبهو 
 

 ای عمومی. متغیرهای نمایانگر سرزندگی فضاه1 شماره جدول

 مستند متغیر ردیف بعد

ی
بد

کال
 

 Patrizia et al,2018; Cairns Regional Council,2016  پیوستگی مسیر 1

 Cubukcu,2013; Landry,2000; Urban and Economic یریپذدسترس 2

Development Group,1994 
 Victoria Transport Policy Institute,2001; Paumier, 2007 گنجایش برای تفریحات جمعی 3

 Jacobs,1996; Victoria Transport Policy Institute,2001 ی با عمر متفاوتهاساختمان 4

 Jacobs,1996; Victoria Transport Policy Institute, 2001 طراحی جذاب 5

 ;Jacobs & Appleyard,1987 1384پاکزاد،  جدار سازی مناسب 6

 ;Paumier,2007; Rastegar et al,2014 ی مناسبهامنگاهینش 7

 کیفیت خدمات )آبخوری، دستشویی، شیر آب( 8 ،36: 1389نقل از دادپور، 1999ویلیام وایت، 

 Cowan, 2002؛ 1386مطالیی و رنجبر،  تراکم استفاده از فضا 9

 Jacobs and Appleyard, 1987; Shaftoe, 2008; Certain, 2011 ی بصریهاتیجذاب 10

 ی مناسبسازکف 11 (1385)نقل از معینی،  1999پاپورت، را

 & Jacobs 1388 ، گوهیدسنی امنطقهی زیربرنامهسازمان  نورپردازی مناسب 12

Appleyard,1987; 
 Jacobs & Appleyard,1987; Mact et al,2008 ؛1385تیبالدز،  توانکم ی برای معلوالن و افراد ناتوان وسازمناسب 13

 ;Victoria Transport Policy Institute, 2001; Portella, 2007 نگهداری و نظافت 14

 1386گلکار،  ؛1390،جویکاشان

 Weil,2009; Jacobs & Appleyard,1987 و پناه بارش بانهیسا 15

 Weil, 2009; Forsyth et al, 2008 فضای سبز 16

 Tyler,1998; Urban & Economic Development Group, 1994 دارتسهیالت پارک دوچرخه و صندلی چر  17

 1385تیبالدز، 

 Rastegar et al,2014 ؛   1393ایزدی،  مبلمان مناسب 18

       Shaftoe, 2008 ؛1393ایزدی،  گرفتگی مسیرعدم آب 19

 1384پاکزاد، ؛1393ایزدی،  نبود سد معبر 20

 Amphoux,1998؛    1390بنتلی، ؛1393همکاران،  حقی و نبود آلودگی صوتی و فیزیکی 21

 نبود آلودگی بصری 22

 Chapman,2009؛ 1384پاکزاد، پارکینگ مناسب در مجاورت پیاده راه 23

جت
ا

اع
م  ی

 Landry, 2000; Nosal, 2009 امنیت اجتماعی 24

 (8: 1385)نقل از معینی،  1999؛ راپاپورت، 2003کارمونا و همکاران، 
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 Patrizia et al., 2018; Fahr et al., 2011; Landry, 2000 نیایم 25

 (8: 1385)نقل از معینی،  1999راپاپورت، 

 Chapman, 2009; Landry, 2000؛ 1386مطالیی و رنجبر،  هاتیفعالتنوع در  26

 Jacobs, 1996; Landry, 2000; Urban and Economic تراکم فشرده کافی از مردم 27

Development Group, 1994 
 Victoria Transport Policy Institute, 2001 ؛1395بحرالعلومی، ی تعامالت اجتماعیریگشکل 28

 Paumier, 2007؛ 1393حقی و همکاران، ؛1389خستو و سعیدی رضوانی،  شوندیمتنوع مردمانی که حاضر  29

 Chapman, 2009؛ 1395بحرالعلومی،  وجود نمادهای فرهنگی 30

 Rastegar et al., 2014؛ 1383قاسمی اصفهانی،  ایجاد حس تعلق به مکان 31

 ,Rastegar et al., 2014; Victoria Transport Policy Institute فضای مناسب برای مک  و تعامل 32

2001; Jacobs and Appleyard, 1987; 
 Chapman, 2009; Weil, 2009؛ 1386گلکار،  رویدادهای فرهنگی 33

 Rastegar et al., 2014; Jalaladdini and Oktay,2011 زندگی خیابانی فعال 34

 Chapman, 2009؛ 9: 1385معینی،  نبود مزاحمت ورود وسایل نقلیه موتوری 35

ی
اد

ص
اقت

 

 Jacobs, 1996; Jacobs and Appleyard, 1987; Paumier, 2007 وکارهاتنوع در کسب 36

 Paumier, 2007؛ 1384پاکزاد،  یفروشردهخمجاورت با مراکز  37

 Jalaladdini and Oktay.,2011, Paumier, 2007 هاکافهو  هایغذاخوروجود  38

 

 موردمطالعه دودهمح

فاصـل میـدان اصـلی شهرداری تهران( در حد 20متر در جنوب شهر تهران )منطقه  400پیاده راه حرم که با طول حدود 

کی از این مسیر، ی (.1ع( قرارگرفته، قلمرو جغرافیایی این پژوهش است )شکل ) یحسنظیم شهرری و حرم حضرت عبدالع

انـب اتصـال آن از ج . به مناسـبتگرددیبازمی شهرری است که قدمت احداث آن به زمان صفویه هاابانیخ نیتریمیقد

الیـه ر در منتهیمزادگـان مجـاوقم، و قرارگیری حرم حضـرت عبـدالعظیم حسـنی )ع( و اما –شمال به جاده قدیم تهران 

ی بـوده و ازار قـدیم ربـطریق ارتباطی با این مجموعـه زیـارتی و  نیتریاصلجنوبی مسیر، این خیابان از گذشته تاکنون 

ن مسـیر از تغییر ای است. نمودهیمی پیرامون ایفا هاسکونتگاهعالوه بر آن، نقش مرکز تجارت مرکزی را برای شهرری و 

، کردنـدیمالی این وسایل گذر هنیز از الب هاادهیپه تماماً به عبور وسایل نقلیه موتوری اختصاص داشته و حالت خیابانی ک

 صورت گرفته است. 1388به مسیر مختص عابران پیاده )پیاده راه( در سال 

 

 
 مطالعه مورد محدوده جغرافیای موقعیت .1 شماره شکل
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 هایافته و بحث

ست. همچنـین میـزان ابوده  07/33نفر زن با میانگین سنی  169نفر مرد و  206نفر شامل  375نمونه آماری متشکل از 

ح درصـد در سـط 33درصد در سطح راهنمایی یا دوره اول متوسـطه،  21ها در سطح دبستان، درصد از آن 14تحصیالت 

در شـرایطی  وده اسـت.بکارشناسی درصد باالتر از  6درصد از پایان دوره متوسطه تا کارشناسی و  23دوره دوم متوسطه، 

« خیلـی زیـاد»در طیـف  که نمایانگری از سرزندگی مکان )گویه( در بهترین وضعیت ممکن قرارگرفته باشد، طبیعتاً بایـد

مکـان در  نمایانگر سرزندگی در طیف خیلی زیـاد ارزیـابی گردنـد، سـرزندگی 38که تمامی ارزیابی گردد. حال درصورتی

دیگر صد درصد از شرای  کیفی سـرزندگی بخـش کـه امکـان تحقـق دارد، محقـق عبارتفته و بهوضعیت آرمانی قرارگر

در  توس ، زیاد و خیلی زیاد(مطیف مورد ارزیابی )خیلی کم، کم،  5برای  5تا  1گردیده است. با در نظر گرفتن امتیازات از 

در شـرای   پاسخگو، 375ه و سرزندگی( در پرسشنامگویه )نمایانگر  38ی پرسشنامه و با توجه به وجود هاهیگوهرکدام از 

 :گرددیمآرمانی مجموع امتیازات به ترتیب زیر محاسبه 
St = Rt* It *5 

Stمجموع امتیاز حاصل در وضعیت آرمانی : Rtتعداد کل پاسخگویان : 

It امتیاز باالترین طیف ارزیابی5 هاهیگو: تعداد کل : 

71250  =5 × 38 × 375  

گفتـه بـرای هرکـدام از رح پیششبا توجه به امتیاز قائل شده به  هاهیگوز حاصل از ارزیابی نمونه آماری از همچنین امتیا

 محاسبه است:گانه به شرح زیر قابل 5ی هافیط
Si =∑(Ri * Di) 

Si ی پاسخگویانهایابیارز: مجموع امتیاز حاصل از 

Ri در طیف موردنظر هاانتخاب: تعداد کل 

Diموردنظر : امتیاز طیف 

41658 ( =5 × 1520)  +(4 × 3749 + )(3 × 3982( + )2 ×2117 + )(1 × 2882)  

ندگی وجـود درصد از شرای  مطلـوب سـرز 47/58وردمطالعه، می نمونه آماری، در پیاده راه هایابیارزترتیب مطابق اینبه

 دارد:

47/58  =100 × (71250  /41658)  

دوده مطالعـاتی، بـه اجـرای گانه در وضعیت موجود سرزندگی محـ 38ی نمایانگرهای آگاهی از مراتب تأثیرگذار منظوربه

ی صـورت گرفتـه، هـایابیارزدر اجرای آزمون فریـدمن روی  SPSS افزارنرمآزمون فریدمن مبادرت شده است. خروجی 

کـه رقـم بـاالتر  ده( مشـخص نمـوMean Rankرقمی با عنوان مراتب میانگین ) صورتبهاهمیت هرکدام از متغیرها را 

آورده شـده  2ول که در جد بیانگر تأثیرگذاری بیشتر متغیر وابسته بر متغیر مستقل )سرزندگی( است. نتایج به شرحی بوده

 است.
 

 . خروجی مدل فریدمن در تعیین مراتب تأثیرگذاری متغیرها2جدول شماره 

ــــماره  رتبه ش
 متغیر

شـده مرتبه میـانگین تعیین
 در مدل فریدمن

ماره شــ رتبه
 متغیر

شـده مرتبه میانگین تعیین
 در مدل فریدمن

1 29 34 20 12 19 

2 33 34 21 38 19 

3 37 32 22 22 18 

4 26 29 23 24 18 
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5 4 04/28 24 6 16 

6 11 28 25 30 09/15 

7 17 28 26 13 14 

8 36 28 27 18 14 

9 28 27 28 9 13 

10 2 26 29 20 12 

11 25 26 30 34 12 

12 21 05/25 31 5 11 

13 19 25 32 14 7 

14 27 25 33 16 7 

15 31 25 34 35 7 

16 32 23 35 3 5 

17 8 21 36 10 5 

18 7 06/19 37 23 5 

19 1 19 38 15 4 

  

« نگیرویدادهای فره»و « شوندیمتنوع مردمانی که حاضر »که متغیرهای  دهدیمنتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان 

طرف به لحـاظ اینکـه یـک یک. پیاده راه حرم ازاندداشتهسرزندگی محدوده مطالعاتی  أثیرگذاری را بر وضعیتبیشترین ت

کـه از  گرددیمذیرا پشهرداری تهران است، طیف متنوعی از افراد را  20کانون مهم خرید و خدمات در شهرری و منطقه 

ی از جامعـه بقات مختلفمحل مراجعه دارند. از سوی دیگر طسنین مختلف بوده و هرکدام متناسب با نیازهای خود به این 

. همچنین اتباع کنندیمبور عی زیارتی مجاور است، از این محور هامجموعهگذرگاه ارتباطی به  نیتریاصلبه لحاظ اینکه 

انون اصـلی کـیـاده راه بیگانه به لحاظ فراوانی سکونت در مجاور این محدوده، در میان عابران، چشمگیر هسـتند. ایـن پ

ر ایـن هـای عـزاداری را درویدادهای فرهنگی و مذهبی منطقه است. پرشورترین مراسم عزاداری مـذهبی و عبـور هیئت

کـان مر مواقع جشن و عـزا، بـیش از هـر و نمادهای دیگر مذهبی و سیاسی، د هاپرچمها، بندیدید. آذین توانیممحل 

نار تهـران و کم از گوشه و مذهبی و روزهای پایانی هفته، انبوهی از مرد یهامناسبتدیگری در این محل تجلی دارد. در 

 . گردندیمشهرها و روستاهای پیرامون از این پیاده راه به سمت حرم روانه 

. شـمارش صـورت انـدبوده« هاتیفعالتنوع »و « یفروشخردهمجاورت با مراکز »سومین و چهارمین متغیرهای تأثیرگذار 

ی مربوط را هابازارچهی در جداره پیاده راه و فروشخردهوکار و آمار مراکز کسب 1397،ماهیدشگران در گرفته توس  پژوه

، جگرکـی، فودفسـت واحد؛ 36 کفشواحد؛ کیف و  41واحد؛ طال، ساعت و بدلیجات،  88اخت: پوشاک سگونه نمایان این

 واحـد؛ 14 شیآراوازمواحـد؛ خـرازی و لـ 18شـکبار واحـد؛ خ 12ی، بازاسـبابواحـد؛ پالسـتیک و  16آبمیوه و نوشیدنی 

واحـد؛ لـوازم  8ی )طبیعی یا مصـنوعی( فروشگلواحد؛  9ی فروشوهیمواحد؛ فروشگاه مواد غذایی و  13منسوجات و پرده 

 2 شـگاهیآرا ؛واحد 5ی واحد؛ عطار 3واحد؛ فرش و موکت  4 ییکادوواحد؛ لوکس و  8لوازم آشپزخانه  واحد؛ 8سفره عقد 

، واحـد 1فروشـی اب؛ کتواحـد 2 یعکاسـواحد؛  واحد؛ کاالی برق 4؛ تعمیر و قطعات کاالی خانگی واحد 3خیاطی  ؛احدو

واحد؛  7ی فروشگوشتغ و ماهی، مر واحد؛ 3؛ ابزارفروشی واحد 2، بانک 1 واحد ؛ داروخانهواحد 7سیسمونی و لباس نوزاد 

ارد یادشده، پیـاده راه واحد. جز مو 2واحد؛ مدرسه  6ی گوشی همراه واحد، خدمات فنی و کاالی 2پوشاک و وسایل ورزشی 

ی حدفاصل این دو نیز هابازارچهشده موسوم به بازار بزرگ ری و موردمطالعه به بازار قدیمی و سنتی ری، بازار تازه احداث

 بی و سوغات هستند.ذهمدر زمینه پوشاک، کاالهای  ژهیوبهی فروشخردهی عمده هاکانونمرتب  است که خود از 

بوده است. معبر یادشده شاید قدمتی نزدیک به قدمت زیارتگـاه « ی با عمر متفاوتهاساختمانوجود »متغیر ردیف پنجم، 

گرفته و رونق یافته قمری، شکل 255 سالی پس از مدفون شدن وی در هاسالع( داشته باشد که در ) یحسنعبدالعظیم 
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جنـوبی پیـاده راه،  هیـالیمنتهیی از زمان صفویه تا زمان حاضر است. در هاساختمان دخوریماست. آنچه اکنون به چشم 

ی مربوط به زمان صفویه خودنمایی کرده و در میانه جدار غربـی، کاروانسـراهایی هایکاریکاشورودی بازار سنتی ری با 

 .دینمایمتوجه برجا مانده از آن عصر جلب

ین معبر سـنگفرش و اسال پیش،  5با اجرای طرح پوشش کف پیاده راه از حدود  متغیر بعدی است.« ی مناسبسازکف»

جای مسیر ها در جایپوشوجود، ورود وسایل نقلیه سنگین سبب شکستگی، شکاف و نشست کفتسطیح شده است. بااین

پـارک »امکـان  ها همخـوان بـا طـرح اولیـه نیسـت.ها، ترمیم آنگردیده که ضمن تأثیرگذاری منفی بر هدایت هرز آب

فـتم قرارگرفتـه ، این متغیر در مرتبه ههایابیارزاست و به این لحاظ در  در چند گوشه فراهم« داردوچرخه و صندلی چر 

متغیری است کـه » یاجتماعی تعامالت ریگشکل»روشن است.  گفتهشیپدر آمار شمارش « وکارهاکسبتنوع در »است. 

ست که برای گـپ و انوعی میعادگاه اصلی طیف وسیعی از اقشار جامعه ین پیاده راه بهدر نتایج، در ردیف نهم قرار دارد. ا

ت. بـه وشـنود و تعـامالت نمایـان اسـی فعالیت، در گوشه و کنار آن، گفتهاساعتو در  ابندییمگفت و مالقات، حضور 

 5ن از طریـق آ، ارتباط بـا در منطقه این پیاده راه عالوه بر برخورداری از مرکزیت تقریباً هندسی« یریپذدسترس»لحاظ 

بـر، . سـه خیابـان منتهـی بـه ایـن معرسـندیمی نیـز بـدان رانیتاکسـرانی میسر بوده و بسیاری از خطوط خ  اتوبوس

کیفیـت خـدمات »غیـر . بـه لحـاظ متشوندیمی پیرامون محسوب هاسکونتگاهی ارتباطی شهرری با تهران و هاشاهرگ

قطـه ن 6شـده توسـ  پژوهشـگران، در بنا به شـمارش انجام« ، تلفن همگانی، سطل زباله()آبخوری، شیر آب، دستشویی

شـده و امکـان قـرار داده نقطـه تلفـن همگـانی 5نقطه سطل زباله، و در  28و سقاخانه برای نوشیدن آب، در  سردکنآب

، «ندلی و نشـیمنگاهوجود ص»ظ به لحا متری وجود دارد. همچنین 500استفاده از دستشویی و شیر آب حداکثر در فاصله 

 شده است.جای پیاده راه قرار دادهصندلی با ظرفیت سه نفر در جای 38ی، سازکفمالزم با طرح 

 

 
 . نمایی از وضعیت کالبدی پیاده راه حرم2 شماره شکل
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ی پیشـین هاسـلنبـه . در ایـن فضـا تجرزاندیانگیبرمفضای کالبدی این پیاده راه نوعی احساس تعلق در جمعیت بومی 

ری اسـت کـه درک است و در فضای کالبدی و رواب  اجتماعی نمود دارد. این فضا یادآور تاریخ شفاهی شهری قابلخوببه

حـرم  اهپیاده ر ،«تگی مسیرپیوس»به لحاظ . ابدییمی بعدی انتقال هانسلدر اذهان نقش بسته و در محافل و مجالس به 

 عنوانبـه یاجداگانـه تب  است که هر سه خیابان منتهی به این میدان واجد فضایبه میدان اصلی شهرری مر سوکیاز 

جود دارد. از مسافت طوالنی و شرای  حرکت پیاده در شمال آن، از جهات شمال، غرب و شرق تا روازاینهستند و  روادهیپ

ممنـوع اسـت،  هـاآنر سیله نقلیـه دسمت جنوب، بازار قدیمی شهرری و معابر دو سوی بازار که به لحاظ مقررات، عبور و

 .آورندیمنسبی فراهم  طوربهرا  یروادهیپامکان 

. تنهـا انـدبوده« خـودرو یهـاتوقفگاهوجود » ازآنپسو  «پناه بارشو  بانهیساوجود »مرتبه در میان متغیرها  نیترنییپا 

 .دهـدیمعـات، ارائـه را بـا توجـه بـه مراج ، ظرفیت محـدودیمترمربع 500با فضای باز حدود  پیاده راهپارکینگ مجاور 

برای  گنجایش». اندقرارگرفتهنیز در نتایج آزمون در مراتب ضعیفی « و گنجایش برای تفریحات جمعی« جذابیت بصری»

 مسیر، در آن فراهم نیست. دائمیها و شلوغی وکارکسببه دلیل تراکم « تفریحات جمعی

. بـه لحـاظ هاسـتآن ممنوعیـت ورود باوجود هاکلتیموتورس مخصوصاً« لیهمزاحمت وسایل نق» تیاهماما موضوع حائز 

 143رفتـه تنهـا گمترمربع مساحت دارد، مطابق شمارش صورت  5000که حدود  پیاده راهدر محدوده گذر « فضای سبز»

ر و آلودگی دزباله  وپاشریختنامطلوب است. « نگهداری و نظافت». وضعیت شودیمپراکنده دیده  صورتبهاصله درخت 

د تسـهیل در کـارکر حسـببر غالبـاًجذابیت خاصی مشهود نبوده و بناهـا « طراحی». به لحاظ باشدیممشهود  مسیرتمام

ساعت پس از  3س از شروع روز تا پ ساعت 3از  معموالًدر آن منحصر به ساعات محدود « . زندگی خیابانیاندشدهطراحی

ل ، موتورسیکلت و گاری حمـو توقف دوچرخه فروشاندست یهابساطب کسبه، از جان« سد معبر»شروع شب ادامه دارد. 

ره مراکز کسـب جـدا مکرر گروه انضباط شهری شهرداری، امری عادی است. یک طبقه بودن هایگشت زنی باوجودبار، 

ضـعیف « ضـاده از فتراکم اسـتفا»، سبب شده اندگرفتهشکل طبقهسهحداکثر در  همآنمعدود که  یهابازارچهو  پیاده راه

 جلوه نماید.

 

 گیرینتیجه

سرزندگی از ضروریات یک شهر سالم و پایدار است. فضاهای عمـومی شـهری همـواره بسـتری بـرای تحقـق و تجلـی 

ی از فضـاهای عمـومی محسـوب اگونـهها کـه ی شهری امروز، ایجاد پیاده راهزیربرنامه. در اندبودهسرزندگی در شهرها 

. در این تحقیـق میـزان سـرزندگی اندقرارگرفتههداف متعدد، در راستای تقویت سرزندگی نیز موردتوجه در کنار ا گرددیم

شهرداری تهران )پیاده راه حرم در شـهرری(، موردبررسـی و ارزیـابی قـرار  20های نوپدید در منطقه یکی از این پیاده راه

که مطابق ندگی وضعیت متوسطی را داراست. درصورتیگرفت. نتیجه تحقیق نشان داد که محدود مطالعاتی به لحاظ سرز

 9/2را حد متوس  بدانیم، رقم کلی سرزندگی پیاده راه حرم  3ی ارزیابی نمایانگرهای سرزندگی، رقم هافیطگذاری ارزش

در بعـد  که در حد قابل قبولی قرار ندارد. برخالف اغلب تحقیقات که نمایانگرهای سرزندگی را بیشـتر دیآیمآمده دستبه

کننده نخست، در بعد اجتمـاعی و اقتصـادی ، در پیاده راه موردبررسی، چهار متغیر تعیینانددانستهکالبدی در درجه باالیی 

مورد در بعـد اقتصـادی قـرار  4مورد اجتماعی و  6مورد کالبدی،  3نمایانگر تأثیرگذارتر در سرزندگی،  13نمایان شدند. از 

نمایـانگری کـه در  26حالت نمایانگرهای سرزندگی در شمول بعـد کالبـدی قـرار دارنـد. از  نیترفیضعدارند. از طرفی، 

، اجتمـاعی «حس تعلق به مکان»و « امنیت»، «زندگی خیابانی فعال»، تنها سه نمایانگر رندیگیمقرار  ترنییپای هامرتبه

ستی بـا توجـه بیشـتر بـر نمایانگرهـای کالبـدی بوده و بقیه کالبدی هستند. بنابراین ضعف سرزندگی در این پیاده راه بای

توجه بیشتری به موضوع پارکینگ خودروها، نظافت، توسعه فضـای سـبز، ممانعـت از  ژهیوبهسرزندگی برطرف گردیده و 
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و پناه بارش، جدار سازی مناسـب و رفـع  بانهیسا، رفع سد معبر، ایجاد مبلمان شهری مناسب، ایجاد هاکلتیموتورسورود 

ی بصری معطوف شود. اندیشه در ارتقاء امنیت مقوله مهمی است که بایستی موردتوجـه قـرار گیـرد. همچنـین هایآلودگ

ی تجمع با توجه نقش و جایگاه درجه اول این خیابان در تجمعات سیاسی و مذهبی هامحلتوسعه فضاهای باز عمومی و 

عنوان مرکـز تجـارت و احیاء موقعیت دیرینـه آن بـهری و حتی تهران، احداث نمادهای ملی، فرهنگی و سیاسی مناسب، 

 توانـدیمی کم وسعت از مواردی است که در ارتقاء سرزندگی این فضا هابوستانی با آزادسازی فضاها و احداث گذرانوقت

 کارساز باشد.

 

 منابع
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 .63-85 .، صص6، شماره 4مرکز خرید پیاده. نشریه هویت شهر، دوره 

 دومـین کنفـرانس .انهای شهری مطالعه موردی: بخشی از خیابان ولیعصر تهرمعیارهای سرزندگی فضا( 1389دادپور، سارا ) (9

 .مشهد، دانشگاه فردوسی، 1389آذر  3ریزی و مدیریت شهری، برنامه

ورآبـاد ممسـنی، ن( تأثیر مبلمان ورزشی در سرزندگی فضـاهای شـهری در 1396رشیدیان، مریم ) ، حمیدرضا ونسبیرخشان (10

 .101-116 .، صص46ماره ش ،15دوره جغرافیا و توسعه،

شـماره  ،نرهای زیبـاهفضاهای عمومی شهری؛ بازنگری و ارزیابی کیفی، فصلنامه  (1384) مهسا، سیفایی ی ومجتب رفیعیان، (11

 .35 -42 .، صص23

 ،؛ رهنمودهای طراحی شهری پیاده مـدارهاادهیپی و طراحی برای زیربرنامه (1388) گوهیدسنی امنطقهی زیربرنامهسازمان  (12

 .چاپ سوم، تهران: انتشارات طهان ،ترجمه رضا بصیری مژدهی

ر و یادبودهـا د هـاادمانی یریگشـکلی هاتیظرفبازتولید حافظه شهر در اراضی قلعه مرغی؛ بررسی  (1391) یشادعزیزی،  (13

 .31-44ص ، ص14اره ، شم4زیباسازی شهر تهران در خصوص یادمان شهری، دوره  نامهژهیوفضای عمومی رها و منعطف. 

مه نا ،های شهری از ایده تا عمل؛ ارزیابی پیاده راه بازار تهران( پیاده راه1391فالح منشادی، الهام؛ حبیبی، سارا؛ روحی، امیر ) (14

 .45-63 .، صص9شماره  ،5دوره معماری و شهرسازی،



 13                                                                                        ...           ندگی فضاهای عمومیسرز ها دربررسی نقش پیاده راه

 هران: انتشارات روزنه.تول، ی مسکونی. چاپ اهابافتی به بخشتیهو( اهل کجا هستیم؟ 1383ی، مروارید )اصفهانیقاسم (15

نـاگون طرحـی شـهری. ی عمومی فضاهای شـهری ابعـاد گوهامکان( 1388ارمونا، میتو؛ هیت، تیم؛ نتراک، امیتون ایسدل ) (16

 .انشگاه هنرترجمه قرآنی، فریبا؛ شکوهی، مهشید؛ اهری، زهرا؛ صالحی، اسماعیل، چاپ اول، تهران: انتشارات د

 .شچاپ اول، تهران: انتشارات آذرخ ،ی کارکردیهایژگیوها؛ از مبانی تا طراحی تا یاده راه( پ1390، خشایار )جویکاشان (17

 .14-24 .، صص44، شماره 16( مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری. مجله صفه، دوره 1386گلگار، کورش ) (18

جیدیـه جنـوبی و مدر محـالت ( مقایسـه تطبیقـی سـرزندگی 1393، محمود؛ گریـوانی، سـلیمه )پورجمعهلطیفی، غالمرضا؛  (19

 .24-40، صص 34شماره  ،13دوره نشریه مدیریت شهری، ،تهران آبادسعادت

 . دانشگاه تهران یازدهم، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات چاپ ترجمه منوچهر مزینی. ،( سیمای شهر1383) نیکولینچ،  (20

 انتشارات دانشگاه تهران. فضاهای عمومی و خصوصی شهر، چاپ سوم، تهران: (1391) یعل، پوریمدن (21

دیریت کیفـی فضـای مـ( مدیریت کیفی فضای جمعی؛ میدان ترافالگار لندن؛ الگوی 1386) میابراهمطالیی، نجمه و رنجبر،  (22

 .21-33 .، صص2، شماره 7جمعی. مجله منظر، سال 

، 27نشریه هنرهای زیبا، دوره ، تریانسانی شهری سوبهی گام ( افزایش قابلیت پیاده مداری،1385) یمحمدمهدمعینی، سید  (23

 .5-16 .، صص27شماره 

 ،ها در توسعه پایدار اجتمـاعی( بررسی کارکرد فضاهای عمومی و نقش آن1394موحد، علی؛ آهنگری، نوید؛ حسینی، فرشته ) (24

 .79-102 .، صص1، شماره 7توسعه محلی، دوره نشریه 

عصر با تأکید بر ایجاد رویکرد منظر در ایجاد سرزندگی خیابان ولی (1396) جوادی و شهره منصوری سید امیر ، النا؛مهربانی  (25

 .5-16 .صص ،55، شماره 14، باغ نظر، دوره حس مکان

 ر خاک.و مهرنوش فخارزاده. چاپ دوم، تهران: نش نژادیاحمد( روند طراحی. ترجمه محمد 1379میلر، سام ) (26

ؤثر در نهادینه م( بررسی عوامل سازمانی 1393آصفی، احمدعلی؛ خبیری، محمد؛ اسدی دستجردی، حسن؛ گودرزی، محمود ) (27

 .63– 76، صص.20، شماره 10زشی و رفتار حرکتی، سال کردن ورزش همگانی در ایران، پژوهشنامه مدیریت ور

زیست شهر تهران )مطالعـه مـوردی: ( بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محی 1390ادهمی، عبدالرضا و اکبر زاده، الهام ) (28

 .37-62، صص.1، شماره 1جوانان، دوره  شناسی مطالعاتتهران(، جامعه 18و  5مناطق 

 ، صـص. 39زیسـت، شـماره زیست، فصلنامه علمی سـازمان حفاظـت محی ه فرهنگی و محی ( توسع1382اژدری، افسون ) (29

32-15. 

 شارات دانشگاه پیام نورزیست، تهران: انت( شناخت محی 1387برخوردار، بنفشه ) (30

ان زیست و نظریه اجتماعی، ترجمه حسن پویان و نیره توکلی، چـاپ اول، تهـران: انتشـارات سـازم( محی 1380بری، جان ) (31

 زیست.حفاظت محی 

 زیست.( آموزش برای یک آینده پایدار، تهران: انتشارات سازمان حفاظت محی 1375پویان، حسن ) (32

ها و مان شـهرداری( شورای روستا شهر، تهران: دانشـنامه مـدیریت شـهری و روسـتایی، انتشـارات سـاز1387پیران، پرویز ) (33

 های کشور.دهیاری

ریزی مدرنیسـم( بـه طراحـی و برنامـهپست –از فرا نوگرایی )پست  انداز، نگرشی فراترشم( شهر همچون چ1376ترنر، تام ) (34

 ریزی شهری.شهری، ترجمه فرشاد نوریان، تهران: شرکت پردازش و برنامه

شناسی کاربردی، چـاپ اول، تهـران: انتشـارات شـرکت سـهامی ای بر جامعه( آناتومی جامعه مقدمه1387رفیع پور، فرامرز ) (35

 ار.انتش

های شـهر تهـران بـر اسـاس شـاخص( بررسی ناپایداری امنیتـی کالن1385رهنمایی، محمدتقی و پور موسی، سید موسی ) (36

 .177-193، صص.57، شماره 38ه های جغرافیایی، دورتوسعه پایدار شهری، پژوهش

 هران: انتشارات سمت.های آموزشی و پژوهشی، ت( مهارت1382شعبانی، حسن ) (37



 1398  زمستان ،4شمارۀ  ،2، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                      14

گذاری در زیست شهری بر ارزش( اثرگذاری آموزش محی 1394ی، الهام؛ الریجانی، مریم؛ فرج الهی، مهران )شیرانی بیدآباد (38

زیست و توسعه پایدار، استان اصفهان، فصلنامه آموزش محی  5آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه محیطی دانشرفتار زیست

 .30-37، صص.20، شماره 4سال 

ها و ن شـهردارییداری شهری، دانشنامه مـدیریت شـهری و روسـتایی، تهـران: انتشـارات سـازما( پا1388شیعه، اسماعیل ) (39

 ها.دهیاری

، 8، شـماره 4ای، دوره های توسعه پایدار شهری، جغرافیا و توسعه ناحیـه( شاخص1386قرخلو، مهدی و حسینی، سیدهادی ) (40

 .157-177صص. 

 هران: نشر نی.تر صبوری، چاپ بیست و نهم، شناسی، ترجمه منوچه( جامعه1393گیدنز، آنتونی ) (41

 شناسی آکسفورد، ترجمه حمیرا مشیرزاده، چاپ اول، تهران: نشر میزان.( فرهنگ جامعه1388مارشال، گوردون ) (42

زیست برای نسل جوان کشور، ( تدوین الگوی مدیریتی توسعه پایدار آموزش محی 1385محرم نژاد، ناصر و حیدری، عمران ) (43

 .68-77، صص.1، شماره 8زیست، دورهلوژی محی علوم و تکنو

زیست بـا رهیافـت ارزیـابی ( تلفیق اخالق محی 1387محمدی آشنایی، محمدحسین؛ محمدی آشنایی، علی؛ حسنی، الهام ) (44

، 4 -3های ، شـماره3زیست برای دستیابی بـه توسـعه پایـدار، فصـلنامه اخـالق در علـوم و فنـاوری، سـال راهبردی محی 

 .62-70صص.

 .18-32، صص. 1( توسعه پایدار، مجله بنا، شماره 1374مکنون، رضا ) (45

 ( سالنامه آماری استان کردستان.1390مرکز آمار ایران ) (46

 ( توسعه پایدار شهری، تهران:  انتشارات دانشگاه پیام نور1389اهلل )مرصوصی، نفیسه و بهرامی، رحمت (47

 .71-80، صص. 91ن و انقالب، شماره ( توسعه پایدار شهری، فصلنامه مسک1379موحد، علی ) (48

49) Amphoux, P. (1998) The concept of atmosphere, Irec-Epel:Lausanne 

50) Cairns Regional Council (2016) Best practice of footpaths policy, 52 pages. 

51) Chapman, J. (2009) Design for emotional durability, Design, Vol. 25, No. 4, pp. 29-35. 

52) Carmona, M (2003) Public places, Urban spaces, Architectural Press. 

53) Cowan, Robert (2002) Urban design guidance, London Urban Design Group. 

54) Christ, Wolfgang (2000) Public versus private space. Paper presented at the International 

Symposium, IRS, Erkner bei Berlin, March, pp.173-188. 

55) Cubukcu, E. (2013) Walking for sustainable living, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 

85, pp. 33-42. 

56) DOE (Department of the Environment) (1996) Town centers and retail development. Revised 

planning policy guidance Note 6, London:HMSO. 

57) Drewes, J.E & Aswegen Van, M. (2010) Determining the vitality of urban centers, WIT 

Transactions on Ecology and the Environment, Vol.142,pp.15-25. 

58) Fehr, P. (2011) Signalized intersection enhancements that benefit pedestrians, National Office, 

www.americawalks.org. 

59) Forsyth, A. & Hearst, M. & Moakes, J. & Schmitz, K. H. (2008) Design and destinations: Factors 

influencing walking and total physical activity. Urban Studies, Vol.45, No 9, pp.1973-1996. 

60) Idus, Shahrudin. & Hadi, Abdul Samad. (2008) Spatial urban metabolism for livable city. Blueprints 

for Sustainable Infrastructure Conference 9-12 December 2008 Auckland, NZ. 

61) Jacobs, J. (1993) The death and life of great American cities. New York: The Modern Library. 

62) Jacobs, A. & Appleyard, D. (1987) Toward an urban design manifesto" JAPA, Vol.53, No.1, pp. 

112-120. 

63) Jalaladdini, S. & Oktay, D. (2011) Urban public spaces and vitality: A socio-spatial analysis in the 

streets of Cypriot towns, Paper summited to Asia Pacific International Conference on environment-

Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011, 

pp 664-674. 

64) Jin, Xiaobin. & Ying Wei, Sun. & Yuying Lu, Xuhong. & Yang, Jingxian Tang. (2017) Evaluating 

cities' vitality and identifying ghost cities in China with emerging geographical data, Cities, Vol.63, 

pp.98-109. 



 15                                                                                        ...           ندگی فضاهای عمومیسرز ها دربررسی نقش پیاده راه

65) Landry, C. (2000) The creative city: A toolkit for urban innovators, Earth Scan, London. 

66)  Oruc, Gülden Demet. & Cengiz, Giritlioglu. (2008) For more creative environments: an evaluation 

of urban quality and vitality of Istanbul historical peninsula, Paper summited to: Urban Vitality of 

Istanbul Historical Peninsula,41st ISO CARP Congress 2005. Eminönü district, TU A|ZVOL, Vol. 

5, No.1, pp. 97-117 

67) Paumier, C. (2007) Creating a vibrant city center, (ULI) Urban Land Institute, Washington, DC: 

Public Land Pub. 

68) Portella, A. (2007) Evaluating commercial signs in historic streetscapes: the effects of the control of 

advertising and signage on user’s sense of environmental quality, Oxford Brookes University. 

69) Rastegar, N. & Ahmadi, M. & Maleki, M. (2014) Factors effecting the vitality of streets in 

downtown Johor Bahra city, Indian J.Sci.Res, Vol.7, No.1, pp. 361-374. 

70) Shaftoe, Henry (2008) Convivial urban spaces: Creating effective public places, First published by 

earth scan in the UK and USA. 

71) Sci, I.J (2014) Factors affecting the vitality of streets in downtown Johor Bahru City, Indian Journal 

of Scientific Research, Vol.7, No.1, pp. 361–374. 

72) Shamsuddin, Sh. & Rasyiqah, A. & Nur Ha, Siti. & Fatimah, I.B. (2012) Walkable environment in 

increasing the livability of a city, Procedia - Social and Behavioral Science. Vol.50, No.7, pp.167–

178.  

73) Patrizia, S. & Chen, M. & Michael, Z. (2018) Using mobility data as proxy for measuring urban 

vitality, Journal of Spatial Information Science, No.16, pp.137–162. 

74) Tyler, N. (1998) Evaluating the health of downtowns, Center for Community Economic 

Development, University of Wisconsin, No.23. pp.1-20. 

75) Urban and Economic Development Group (URBED) (1994) Vital and viable town centers: Meeting 

the Challenge, London: HMSO. 

76) Victoria Transportation Policy Institution (VTPI) (2011) Community livability helping to create 

attractive, safe, cohesive communities. (www.vtpi.org) 

77) Weil, M. (2009) Urbanism and health, Geneve: Urbaplan. 

78) Wenze, Yue. & Chen, Yang. & Zhang, Qun. & Liu, Yong. (2019) Spatial explicit assessment of 

urban vitality using multi-source data: A case of Shanghai, China, Sustainability, MDPI, Open 

Access Journal, Vol.11, No.3, pp.1-20. 

79) Zaidin, Nurbazliah. & Mohd, Ramzi. & Mohd, Hussain. & Izawati, Tukiman. (2015) Place 

attachment in relation to urban street vitality, International Transaction Journal of Engineering, 

Management, & Applied Sciences & Technologies, Vol. 7 No.1, pp.15-27.  

80) Zhou, Jing (2012) Urban vitality in Dutch and Chinese new towns: A comparative study between 

Almere and Tongzhou, A+BE | Architecture and the Built Environment, [S.l.], n. 3, p. 1-432, nov. 

2017. ISSN 2214-7233. Available at: 


