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چکیده
فضاهای عمومی مهمترین بخش از ساختار شهرها هستند و نقش مهمی در سالمت و کیفیت زنـدگی شـهروندان
دارند .یک جزء اساسی از فضاهای عمومی ،گذرگاههای شهری میباشند که پیاده راهها نیز در زمره آنها محسوب
میگردند .سرزندگی و پویایی عنصری مهم در ارزیابی کیفـی فضـاهای عمـومی اسـت .سـرزندگی خـود بازتـاب
فعالیتهایی است که در فضا صورت میپذیرد و پیاده مدار ساختن شـهرها طریقـی اسـت بـر تسـهیل و ترغیـب
فعالیتهایی که میتوانند به ارتقاء سرزندگی در شهرها کمک کنند .هدف این تحقیق ارزیابی سـرزندگی در پیـاده
راه حرم واقع در شهرری و منطقه  20شهرداری تهران است .روش تحقیق ارزیابی – تحلیلی بوده دادههای مـورد
تحلیــل بــه روش پیمایشــی از نمونــه آمــاری متشــکل از  375نفــر از ع ـابران پیــاده راه و بــا ابــزار پرسشــنامه
گردآوریشدهاند 38 .نمایانگر سرزندگی در قالب  38گویه در  5طیف ،مـورد ارزیـابی نمونـه آمـاری قرارگرفتـه و
دادههای حاصلشده در نرمافزار  SPSSواردشدهاند و در آنها آزمون فریدمن و روشهای آمـار توصـیفی اعمـال
گردیده است .یافتهها نشان دادند که به لحاظ کلی ،سرزندگی در محدوده مطالعاتی در وضعیت متوسطی قرار دارد
بهطوریکه  58/47درصد از شرای مطلوب سرزندگی در آن نمایان است .نمایانگرهای تأثیرگـذارتر در سـرزندگی
در این پیاده راه بیشتر در بعد اجتماعی و اقتصادی قرار دارند تا بعد کالبدی« .تنوع مردمانی که حاضر میشـوند»،
«رویدادهای فرهنگی» و تنوع «فعالیتها» و «مراکز خردهفروشی» تأثیرگذارترین نمایانگرها بودهاند .درعینحال،
ضعف سرزندگی فضا بیشتر متأثر از نمایانگرهای کالبدی بوده است« .پارکینگ خودروهـا»« ،گنجـایش محـدود»
فضا« ،مزاحمت ورود موتورسیکلتها» ،کمبود «فضای سبز» و پایین بودن «سطح نظافت» نمایانگرهایی هسـتند
که وضعیت ضعیفی را نشان داده و بایستی موردتوجه قرار گیرند.
واژگان کلیدی :پیاده راه ،سرزندگی ،فضای عمومی ،شهرری.
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مقدمه
فضاهای عمومی مهمترین بخش از ساختار شهرها هستند ،چراکه بیشترین تماس و تعامل شهروندان در ایـن فضـاها ر
میدهد (تیبالدز .)9 :1383 ،این فضاها ،ابزاری برای ارتباطات ،مکان فرصت سازی برای رویارویی مسـتقیم شـهروندان و
محلی برای مدیریت و هماهنگ کردن شهروندان محسوب میگردند ( .)Christ,2000:178بسـیاری از نظریـهپردازان
اعتقاددارند که فضاهای عمومی بهعنوان یکی از اجـزای اصـلی شـهر ،نقـش بـااهمیتی در شـهر پایـدار دارنـد (موحـد و
همکاران .)81 :13294،یکی از عوامل مهم در ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی سرزندگی و پویایی آنهاسـت (رفیعیـان و
سیفایی« .)40 :1384،سرزندگی »1نیازی اساسی است که با گسترش شهرنشینی و روند روبه رشد آسیبهای اجتمـاعی در
شهرها ،هر آینه اهمیت بیشتری یافته است ( .)Sci,2014:263سرزندگی فضـای شـهری در مقابـل ماللانگیـزی آن،
بازتاب فعالیتهایی است که در فضا صورت میگیرد (پاکزاد .)1384،در یک فضای شـهری سـرزنده حضـور انتخـابی یـا
اجتماعی تعداد قابلتوجهی از افراد و تنوع آنها در اوقات طوالنی از شبانهروز بـروز مییابـد (خسـتو و سـعیدی رضـوانی،
 .)66 :1389سرزندگی یعنی امکان گردآمدن غیررسمی مردم در عرصـههای عمـومی ،تائیـد و ارزش قائـل شـدن همـه
شهروندان برای یکدیگر و احترام به معرفت و آگاهیهای تمامی ساکنان (دادپـور .)1389،سـرزندگی بهسـالمت جسـمی،
روانی ،اجتماعی و پیشرفت شخصی ساکنان شهر کمک نموده ،غنای معنوی و فرهنگی ایجـاد کـرده ( Idus & Hadi,

 )2008:2و جذابیت ،مطلوبیت و ایمنی بیشتر را برای فضاهای عمومی به ارمغان میآورد .سـرزندگی شـاخص مهمـی از
کیفیت محی شهری است زیرا میتواند باع کاهش جرائم گردد ،محـرک تجـارت شـود ،و از طریـق مشـاهده مـردم،
تشویق تعامالت اجتماعی و زمینهسازی برای مبادالت فرهنگی ،بر لـذت منفعـل از خیابـان بیفزایـد ( & Jalaladdini

 .)Oktay,2011:665ازاینروست که در بسیاری از برنامههای توسعه شهری ،این مقوله ،یک هدف و گاه یـک آرمـان
اصلی تلقی شده و تحقق آن بهویژه در فضاهای عمومی شهری مورد تأکید خاص قرارگرفته اسـت (لطیفـی و همکـاران،
 .)28 :1393خیابانها و پیاده راهها در زمره فضاهای عمومی اصـلی یـک شـهر بـوده و سـرزندهترین انـدامهای شـهری
هستند .اینها تجلی تصویر شهرها در اذهان هستند ،اگر خیابانها و پیاده راههای شهر جالب باشند شهر نیز جالب به نظر
میرسد و برعکس ،اگر بدمنظر باشند شهر نیز بدمنظر جلوه میکند ( .)Zaidin et al,2015:11این فضاها بـه همـراه
سایر فضاهای عمومی شهری یعنی بوستانها ،میدانها و بازارها میتوانند بـه زنـدگی شـهری جنـبوجوش داده و آن را
سرزنده سازند ( .)Zaidin et al,2015:12در سالهای اخیر انگاره خیابان پیاده بهعنوان گونـهای از فضـاهای عمـومی
شهری ،بنا به اهداف گوناگون و از آن جمله ارتقاء سرزندگی موردتوجه قرارگرفته است .هدف اصـلی ایجـاد پیـاده راههـا
فراهم آوردن امکان دسترسی بهصورت پیاده است ،درعینحال برخی اهداف دیگر چون سـرزندگی نیـز بـر ایجـاد آنهـا
متصــور میباشــد ( .)Cairns Regional Council,2016:14فلســفه وجــودی ایــن فضــاهای شــهری نــه صــرفاً
عملکردهای فیزیکی و ارتباطی و یا تثبیت و تقویت برخی از کاربریها و مقولههای اقتصادی ،بلکه گسـترش ارتباطـات و
تعامالت اجتماعی فرهنگی و ایجاد مقیاس انسانی در عرصه عمومی بوده است (فـالح منشـادی و همکـاران.)46 :1391،
پیاده مداری جزئی از سرزندگی است که در ترویج محـی پایـدار و ایجـاد مکـانی سـرزنده نقـش اساسـی ایفـا میکنـد
( .)Shamsuddin et al,2012:169طیف وسیعی از مطالعات به ارزیابی سرزندگی شهرها اختصـاصیافته اسـت کـه
برخی ازاینقرار هستند:
جین و همکاران ضمن ارزیابی سرزندگی در تعدادی از شهرهای چین دریافتهاند که میزان سرزندگی طرحهای شـهری در
مناطق جدید شهرها  8/8درصد نواحی قدیم است ( .)Jin et al,2017ژو در یک بررسی تطبیقی سرزندگی شهری را در
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بررسی نقش پیاده راهها در سرزندگی فضاهای عمومی...

3

دو شهر تانگژو1از چین و آلمر2از هلند مورد مقایسه قرار داده و در این مقایسه تحلیلی به عوامـل فضـایی و غیـر فضـایی
مختلفی چون تأثیر طرح فضایی ،برنامهریزی شهری ،رویکردهای حکمروایی شهری و سبک زندگی توجه نمـوده اسـت
( .)Zhou,2012جاللالدینی و اوکتای سرزندگی شهری در دو خیابان از قبـرس را مـورد مقایسـه قـرار داده و تحلیلـی
فضایی و اجتماعی در این مورد ارائه نمودهاند ( .)Jalaladdini & Oktay,2011دروس و اسـویکن ضـمن مطالعـه در
استان کیپ شمالی در افریقای جنوبی سرزندگی فضای شهری را با شاخصهای مختلفـی در ابعـاد اقتصـادی ،اجتمـاعی،
کالبدی ،محی زیستی و نهادی ارزیابی نمودهاند .نتایج این مطالعه نشان داده که شاخصهای سرزندگی در ابعـاد مختلـف
جز در بعد محی زیستی ،رشد داشتهاند ( .)Drewes & Van,2010اروک و گریتلیوگلو سرزندگی شهر استانبول درگذر
زمان را موردمطالعه قرار داده و در تحقیق خود از شاخصهایی چون تعداد سـکنه ،وسـعت کسـبوکارها و قیمـت زمـین
استفاده کردهاند .آنها نشان دادهاند که درمجموع ،سرزندگی در این شهر باال رفته است (.)Oruc & Cenzen,2008
ونزه و همکاران نمود فضایی سرزندگی در شهر شانگای چین را مطالعه نموده و دریافتهاند که ایـن شـهر از یـک الگـوی
تک مرکزی تبعیت میکند بهطوریکه هر چه از این مرکز به سمت کمربندی بیرونـی شـهر بـرویم ،سـرزندگی کـاهش
مییابد ( .)Wenze & Chen,2019اخوان و همکاران ( )1397تأثیر عوامل محیطی و کالبدی بر سرزندگی دو خیابـان
از شهر ساری را مطالعه نموده و پی بردهاند که رابطه معنـیدار میـان سـرزندگی و عـواملی چـون روشـنایی ،کفسـازی،
پوشش سبز ،عرض خیابان ،پارکینگ و ...وجود دارد .رخشانینسب و رشیدیان ( )1396تأثیر مبلمان ورزشی بـر سـرزندگی
فضاهای شهری شهر نورآباد را مطالعه کرده و در تحلیل از آزمون تیتست استفاده کردهاند .آنهـا نتیجـه گرفتهانـد کـه
مبلمان ورزشی دستکم در  11معیار سرزندگی تأثیر دارد .مهربانی و همکاران ( )1396رویکرد منظر در ایجـاد سـرزندگی
خیابان ولیعصر تهران را بررسی کرده و در تحلیل از آزمون فریدمن استفاده کردهاند .نتایج این تحقیقـات ،رابطـه حـس
مکان با سرزندگی را اثبات نموده است .بحرالعلومی ( )1395دالیل سرزندگی میـدانهای شـهری ایتالیـا درگـذر زمـان را
بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نقش کالبد همواره ثابت بوده و امروزه تراکم مفید ،عناصر خوانا ،تعامالت و حـس
تعلق به مکان در سرزندگی این اماکن نقش بیشـتری دارنـد .خسـتو و سـعیدی رضـوانی ( )1389در مطالعـه در خیابـان
ستارخان تهران 22 ،متغیر تأثیرگذار بر سرزندگی را شناسایی نمودهاند .در شهرهای ایران سـالیانی اسـت پیـاده راهسـازی
موردتوجه قرارگرفته و طرحهای چندی از آن صورت عملی به خود گرفتهاند که از آن جمله میتـوان پیـاده راهسـازی در
سپهساالر ،مروی و بازار تهران ،جنت مشهد ،قلعه سنگی ،شهریار و تربیت تبریز اشاره نمود .یکی از موضوعاتی که درخور
بررسی است ارزیابی سرزندگی در این پیاده راههاست که سابقه چندانی در طرحهای شهری ندارند .پیاده راهسازی خیابـان
حرم در شهرری بهعنوان یک فضای عمومی شهری و محدوده مطالعاتی تحقیق حاضر ،نمونهای از این طرحهاسـت کـه
این تحقیق ،به ارزیابی سرزندگی در این پیاده راه پرداختهشده است.
مبانی نظری
پیاده راهها نوعی از فضاهای عمومی محسوب میگردند .فضای عمومی یعنی «زمینه مشترکی کـه مـردم در آن بتواننـد
فعالیتهای عملکردی و آیینی را که منجر به پیوند بینشـان میشـود ،انجـام دهنـد» (مـدنیپور .)246 :1391،فضـاهای
عمومی یک شهر محل تجلی زندگی جمعی شهرها هستند که به دلیل ماهیت خود ،حق ورود و حضور هر قشر ،سن ،نژاد
و صنفی را بدون هیچگونه محدودیتی به عموم شهروندان میدهند و فضایی مناسب را برای گردهمـایی و تجمـع فـراهم
میآورند (بحرالعلومی .)32 :1395،درواقع در فضاهای عمومی روابطی بین افراد شکل میگیرد کـه میتواننـد همـدیگر را
1 . Tongzhou
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درک کنند و باهم مرتب گردند و اینها خود نمودهایی از سرزندگی محسوب میگردند .تنـوع فعالیتهـایی کـه در یـک
مکــان در ســاعات شــبانهروز و روزهــای هفتــه ر میدهــد ،شاخصــی دیگــر از ســرزندگی یــک مکــان اســت
( .)Chapman,2009:35-36مکان سرزنده جایی است که مردمان آن برای درنگ ،ماندن و مالقات ،انتخاب میکننـد
بهجای اینکه بخواهند سریع از آن عبور کنند (دادپور .)36 :1389،جیکوبز چهار شرط اصلی به شرح زیر بـرای سـرزندگی
شهری بیان نموده است :وجود بیش از دو کارکرد اصلی ،کوتاه بودن بلوکها ،سـاختمانهای بـا سـن و سـال متفـاوت و
تراکم فشرده کافی از مردم صرفنظر از علت حضورشان .به اعتقاد او تنوع ،سرزندگی را به دنبال خواهد داشت .تنوع یکی
از ملزومات ایجاد سرز ندگی و پویایی در یک فضاست ولی عناصر دیگری هم وجود دارنـد کـه در ایجـاد فضـاهای شـهر
سرزنده تأثیر دارند مثل طراحی شهری جذاب و متناسب با فعالیتها که سبب جلب افراد به آن فضا میگردد ( Jacobs,

 .)1993:102پاومیر عوامل مؤثر بر یک مکان عمومی موافق و پرجنبوجوش را اینچنین معرفـی مینمایـد« :موقعیـت
مکان بایستی بهگونهای باشد که پذیرای جمع کثیری از افراد گردد ،بهعالوه در نزدیکی مراکـز خردهفروشـی قـرار گیـرد
بهگونهای که جاذب و تولیدکننده فعالیت پیاده گردد .اندازه یک فضای عمومی باید بهگونهای باشد که گنجایش تفریحات
جمعی و رویدادها را داشته باشد ولی نه آنقدر بزرگ که محصور بودن فضا از بین بـرود .ایجـاد یـک فضـای سـرزنده و
دوستدار مردم هنگامی امکانپذیر است که اطراف آن مکـان بهوسـیله مغازههـای خردهفروشـی ،غـذاخوریها و کافـهها
احاطهشده باشد .در نظر او یکی از راههای کسب موفقیت در فضای شهری ،ایجاد فعالیتهای تجاری بهخصوص خدمات
خوراکی است .طراحی یک مکان بایستی ظرفیت فضا را برای جذب و مطابقت فعالیتها افزایش دهد .در این رابطـه وی
به مواردی چون نشیمنگاه مناسب ،کاربری منعطف ،راحتی ،سازگاری و کیفیت باال در عین سادگی اشاره میکند» (خستو
و سعیدی رضوانی 65 :1389،به نقل از  .)Paumier,2007:169بزرگترین عامل سرزندگی فضـاهای جمعـی ،حضـور
مردم و تعامل اجتماعی آنها با یکدیگر است (بحرالعلومی .)31 :1395،فضای شهری سرزنده عبارت است فضـایی اسـت
که در آن حضور تعداد قابلتوجهی از افراد و تنوع آنها (به لحـاظ سـن و جـنس) در گسـتره زمـانی وسـیعی از روز کـه
فعالیتهایشان عمدتاً به شکل انتخابی یا اجتماعی بروز مییابـد ،بـه چشـم میخـورد (بحرالعلـومی .)66 :1395،یکـی از
معیارهای مهم سرزندگی «خوانایی» است (میلر .)139 :1379،منظور از خوانایی یـک شـهر آن اسـت کـه بتـوان اجـزای
شهری را بهآسانی شناخت و آنها را در ذهن در قالبی بههمپیوسته به یکدیگر ارتباط داد (لینچ .)94 :1383،برخی عناصـر
کالبدی چون پرچمها ،چمنها ،تقاطعها ،تابلوها ،پنجرههای مصور ،ستونها ،دروازهها ،لبهها ،حریمها و مانند آنها ما را از
مالکیت ،موقعیت ،وابستگی به گروهها ،عملکردهای پنهانی ،کاالها و خدمات ،رفتار درست و بسـیاری از چیزهـای دیگـر
آگاه میسازد و جزئی از خوانایی به شمار میرود (بحرالعلومی .)33 : 1395،یکـی دیگـر از راههـای فـراهم آوردن محـی
سرزنده ،ایجاد حس تعلق به مکان است که متضمن جریانی است کـه مـردم بتواننـد بهتناسـب فرصـتهای متفـاوت ،از
تجربیات حسی متفاوت برخوردار گردند (قاسمی اصفهانی .)98 :1383،وجود امنیت در مکانهای عمومی از دیگر عوامـل
افزایش سرزندگی فضاهاست که یک معیار کیفی بوده و سبب ارتقای کیفیت محی میگردد (.)Carmona,2003:10
مفهوم دیگر سرزندگی چنین است که به چه میزان از فضاهای عمومی استفاده میشـود و قابلیـت تحـرک و انعطـاف در
آنها وجود دارد (مطالیی و رنجبـر .)2 :1386،ازجملـه مشخصـات فضـاهای عمـومی منعطـف ایـن اسـت کـه از قبـل
برنامهریزی نشده و شهروندان برای استفاده از آنها ،آزادی عمل دارند و فرصتهایی را برای تفریح و تعامالت اجتمـاعی
ایجاد مینمایند و خارج از برنامه روزانه زندگی مردم قرار میگیرند (عزیزی .)20 :1391،به اعتقاد جکوبز و اپلیـارد ،ایجـاد
جذابیتهای بصری در ابتدا و انتهای خیابان ،وجود بالکن ،عقبنشینی و سایر تمهیدات کالبدی ،ازجمله جزئیات در بدنهها
و کف ،نورپردازی مناسب در شب ،ایجاد فضاهای مسقف بهعنوان نقاط مک کوتاه برای خلق انواع قرارگاههای رفتاری و
تنوع و اختالط کاربریها ،در سرزندگی خیابانهای شهری مؤثراند ( .)Jacobs & Appleyard,1987:116بنا بر نظر
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کالن1نیز ایجاد سکانسهای فضایی متنوع که آرام و بهتـدریج و در امتـداد مسـیر خیابـان شـهری صـورت میگیـرد ،در
سرزندگی خیابان تأثیر دارد (اخوان و همکاران 17 :1397،به نقل از طبیبیـان .)17 :1382،فورسـای و همکـاران ()2008
ارتقاء کیفیت محیطی و قابلیت پیاده مداری خیابان اصلی را عامل مؤثر افزایش فعالیت فیزیکـی شـهروندان و سـرزندگی
خیابان عنوان نمودهاند ( .)Forsyth et al,2008:1988همچنین یکی از عوامل مؤثر بر سرزندگی خیابانهای شهری،
مناسبسازی خیابان برای معلولین و افراد کمتوان عنوانشده است در نظر جـرد 2،پـورتال 3،شـافتو 4،فورسـای و همکـاران،
واگنر و کیوز5و ساموئل6و همکاران ،نگهداری و نظافت ،عالئم ،روشنایی ،سـایهبان و تاجپوشـش درختـان ،بـر سـرزندگی
خیابانهای شهری تأثیر دارند (اخوان و همکاران 17 :1397 ،به نقل از  .)Macket et al,2008همچنین گفتهشده کـه
سرزندگی بیانگر درجه موفقیت یک فضای شهری به لحاظ اجتماعی است و به تعداد افرادی که در ساعات مختلف روز و
شب در داخل یا اطراف آن هستند (حرکت پیادهها) ،جذب امکانات ،تعداد رویدادهای فرهنگـی و جشـنها در طـول یـک
سال ،وجود زندگی خیابانی فعال ،و باالخره آن مقدار که مردم حس میکنند یک فضا زنده و فعال است اشاره دارد .نتـایج
تحقیقات جدید حاکی است که سرزندگی محصول کیفیت بصری محی است و حاصل تنوع فعالیتهایی است کـه خـود
پشتیبانی میکند ( .)Jalaladdini & Oktay,2011:666تیلر در ارزیابی سرزندگی فضاهای شـهری ،مـواردی چـون
اختالط ادارات و مغازهها ،انجمنهای تجاری فعال ،چشمانداز جذاب ،تسهیالت پارک وسیله نقلیه ،محلهای مراجعه زیاد،
تعداد زیاد گردشگر و پارامترهای فرهنگی را موردتوجه قرار داده است ( .)Tyler,1998:3انجمـن مـدیریت مرکـز

شـهر7

برای سرزندگی شاخصهایی چون ساختار اشتغال و صنعت مرتب با بهداشت منطقهای ،تعداد بازدیدکننـدگان ،تسـهیالت
پارک خودرو ،تسهیالت حملونقل عمومی ،ایمنی ،تنوع ،فعالیتهای عمومی ،پاکیزگی و نگهداری خیابان ،امکانـات الزم
برای رفع نیازهای خـاص ،نبـود خـالء خردهفروشـی و مطلوبیـت فضـا را در نظـر گرفتـه اسـت ( Oruc & Cenzen

 .),1998:102گروه توسعه اقتصادی و شهری ،شاخصهایی چون جنبوجوش عابران ،کمیت و کیفیت خردهفروشـیها،
استفاده نسبی از فضا برای فعالیتهای متنـوع (تنـوع فعالیتهـا) ،امنیـت ،دسـترسپذیری و تسـهیالت پـارک خـودرو را
موردتوجه قرار داده است .دپارتمان توسعه در این زمینه نه معیار پیشنهاد کرده که عبارتاند از :تنـوع کـاربری ،چشـمانداز
کســبوکار ،میــزان اجــاره مغازههــا ،نبــود خــالء خردهفروش ـی ،جنــبوجوش عــابران ،دســترسپذیری ،رفتــار و نگــاه
استفادهکنندگان از فضا ،ارزش مایملک تجاری و ساختار کالبدی ( .)DOE,1996:123جاکوبز معتقد است که سرزندگی
اساساً در رابطه بازندگی خیابانی قرار داشته و در گوناگونی حرکت عابران در اوقات مختلـف نمـود مییابـد .بـه نظـر وی
سرزندگی متأثر از کیفیت و فرم محی مصنوع ( )Patrizia et al,2018:138و مالزم با ایمنی و پیـاده مـداری اسـت.
انبوه عابران که در اوقات مختلف و در جایجای محالت با اهداف گوناگون ،پیاده حرکت میکنند ،مکان شهری را موفق
و امن میسازند .جاکوبز سرزندگی را عمی قاً با تنوع مرتب دانسـته و تنـوع را در فـرم مصـنوع شـهر و توزیـع فعالیتهـا،
جستوجو میکند .وی برای ارزیابی سرزندگی ،چهار وضعیت از تنوع را که شامل تنوع کاربریها ،عمر ساختمانها ،تعداد
تقاطعها و تراکم شهری است ،موردتوجه قرار داده است .خصیصـه محـوری سـرزندگی در نظـر او پیوسـتگی و مـداومت
فضایی – زمانی حضور افراد و فعالیتها در مکان است (.)Patrizia et al,2018:139

. Cullen
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روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش ،روشـی تحلیلـی -ارزیـابی دارد .دادههـای مـورد تحلیـل شـامل
ارزیابیهای نمونه آماری از  38متغیر نمایانگر سرزندگی هستند که به استناد ادبیـات تحقیـق انتخابشـدهاند (جـدول .)1
برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفادهشده که در آن هرکـدام از نمایانگرهـا بهصـورت یـک گویـه در  5طیـف
ارزیابی آمده است .اعتبار عاملی پرسشنامه با آزمون  KMOبه میزان  0/822بهدستآمده آمد که چون بیشتر از رقـم 0/7
میباشد ،مناسب بودن پرسشنامه را میرساند .پایایی نهایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونبـا برابـر  0/811مـورد تائیـد
قرارگرفته و روایی آن با نظرخواهی از  5متخصص رشته جغرافیای شهری و شهرسازی ،تائید گردید .بـا توجـه بـه اینکـه
سرزندگی کیفیتی است که در احساس نشاط ،شور و شعف ،جنبوجوش و پویایی افراد در مکان متجلی میگـردد ،نمونـه
آماری از عابران این پیاده راه و از افرادی که دستکم  5بار در این مسیر گذر و مک داشتهاند ،انتخابشده است .با توجه
به برآورد عبور روزانه  70هزار نفر از این مسیر ،با اعمال مدل کوکران ،تعداد نمونـه  375نفـر در نظـر گرفتهشـده اسـت.
انتخاب نمونه بهصورت تصادفی در روزهای مختلف از یک هفته و اوقات مختلف از ساعات فعالیت پیاده راه در شـبانهروز
بوده است .دادههای حاصل از پرسشـنامه در نرمافـزار SPSSواردشـده و در آن ابتـدا آزمـون فریـدمن و سـپس برخـی
مدلهای آمار توصیفی اعمال گردیده است .آزمون فریدمن متغیرها را بر اساس میزان تأثیر بر متغیر وابسته ،اولویتبنـدی
و رتبهبندی میکند .وضعیت کلی سرزندگی بهصورت نسبتی از وضعیت آرمانی سرزندگی محاسبه و بیان گردیده است.
جدول شماره  .1متغیرهای نمایانگر سرزندگی فضاهای عمومی
بعد

ردیف
1
2

متغیر
پیوستگی مسیر
دسترسپذیری

کالبدی
ی

اجت

ماع

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

گنجایش برای تفریحات جمعی
ساختمانهای با عمر متفاوت
طراحی جذاب
جدار سازی مناسب
نشیمنگاههای مناسب
کیفیت خدمات (آبخوری ،دستشویی ،شیر آب)
تراکم استفاده از فضا
جذابیتهای بصری
کفسازی مناسب
نورپردازی مناسب

13
14

مناسبسازی برای معلوالن و افراد ناتوان و کمتوان
نگهداری و نظافت

15
16
17

سایهبان و پناه بارش
فضای سبز
تسهیالت پارک دوچرخه و صندلی چر دار

18
19
20
21
22
23
24

مبلمان مناسب
عدم آبگرفتگی مسیر
نبود سد معبر
نبود آلودگی صوتی و فیزیکی
نبود آلودگی بصری
پارکینگ مناسب در مجاورت پیاده راه
امنیت اجتماعی

مستند
Patrizia et al,2018; Cairns Regional Council,2016
Cubukcu,2013; Landry,2000; Urban and Economic
Development Group,1994
Victoria Transport Policy Institute,2001; Paumier, 2007
Jacobs,1996; Victoria Transport Policy Institute,2001
Jacobs,1996; Victoria Transport Policy Institute, 2001
پاکزادJacobs & Appleyard,1987;1384 ،
;Paumier,2007; Rastegar et al,2014
ویلیام وایت 1999 ،نقل از دادپور،36 :1389،
مطالیی و رنجبر1386 ،؛ Cowan, 2002
Jacobs and Appleyard, 1987; Shaftoe, 2008; Certain, 2011
راپاپورت( 1999 ،نقل از معینی)1385 ،
سازمان برنامهریزی منطقهای سندیهگوJacobs & 1388 ،
;Appleyard,1987
تیبالدز1385 ،؛Jacobs & Appleyard,1987; Mact et al,2008
;Victoria Transport Policy Institute, 2001; Portella, 2007
کاشانیجو1390،؛ گلکار1386 ،
Weil,2009; Jacobs & Appleyard,1987
Weil, 2009; Forsyth et al, 2008
Tyler,1998; Urban & Economic Development Group, 1994
تیبالدز1385 ،
ایزدی1393 ،؛ Rastegar et al,2014
ایزدی1393 ،؛Shaftoe, 2008
ایزدی1393 ،؛ پاکزاد1384،
حقی و همکاران1393 ،؛ بنتلی1390،؛ Amphoux,1998
پاکزاد1384،؛ Chapman,2009
Landry, 2000; Nosal, 2009
کارمونا و همکاران2003 ،؛ راپاپورت( 1999 ،نقل از معینی)8 :1385 ،
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اقتصادی

25

ایمنی

26
27

تنوع در فعالیتها
تراکم فشرده کافی از مردم

28
29
30
31
32

شکلگیری تعامالت اجتماعی
تنوع مردمانی که حاضر میشوند
وجود نمادهای فرهنگی
ایجاد حس تعلق به مکان
فضای مناسب برای مک و تعامل

33
34
35
36
37
38

رویدادهای فرهنگی
زندگی خیابانی فعال
نبود مزاحمت ورود وسایل نقلیه موتوری
تنوع در کسبوکارها
مجاورت با مراکز خردهفروشی
وجود غذاخوریها و کافهها

7
Patrizia et al., 2018; Fahr et al., 2011; Landry, 2000
راپاپورت( 1999 ،نقل از معینی)8 :1385 ،
مطالیی و رنجبر1386 ،؛ Chapman, 2009; Landry, 2000
Jacobs, 1996; Landry, 2000; Urban and Economic
Development Group, 1994
بحرالعلومی1395،؛Victoria Transport Policy Institute, 2001
خستو و سعیدی رضوانی1389 ،؛ حقی و همکاران1393،؛ Paumier, 2007
بحرالعلومی1395 ،؛ Chapman, 2009
قاسمی اصفهانی1383 ،؛ Rastegar et al., 2014
Rastegar et al., 2014; Victoria Transport Policy Institute,
;2001; Jacobs and Appleyard, 1987
گلکار1386 ،؛ Chapman, 2009; Weil, 2009
Rastegar et al., 2014; Jalaladdini and Oktay,2011
معینی9 :1385 ،؛ Chapman, 2009
Jacobs, 1996; Jacobs and Appleyard, 1987; Paumier, 2007
پاکزاد1384 ،؛ Paumier, 2007
Jalaladdini and Oktay.,2011, Paumier, 2007

محدوده موردمطالعه
پیاده راه حرم که با طول حدود  400متر در جنوب شهر تهران (منطقه  20شهرداری تهران) در حدفاصـل میـدان اصـلی
شهرری و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) قرارگرفته ،قلمرو جغرافیایی این پژوهش است (شکل  .)1این مسیر ،یکی از
قدیمیترین خیابانهای شهرری است که قدمت احداث آن به زمان صفویه بازمیگردد .به مناسـبت اتصـال آن از جانـب
شمال به جاده قدیم تهران – قم ،و قرارگیری حرم حضـرت عبـدالعظیم حسـنی (ع) و امامزادگـان مجـاور در منتهیالیـه
جنوبی مسیر ،این خیابان از گذشته تاکنون اصلیترین طریق ارتباطی با این مجموعـه زیـارتی و بـازار قـدیم ری بـوده و
عالوه بر آن ،نقش مرکز تجارت مرکزی را برای شهرری و سکونتگاههای پیرامون ایفا مینموده است .تغییر این مسـیر از
حالت خیابانی که تماماً به عبور وسایل نقلیه موتوری اختصاص داشته و پیادهها نیز از البهالی این وسایل گذر میکردنـد،
به مسیر مختص عابران پیاده (پیاده راه) در سال  1388صورت گرفته است.

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیای محدوده مورد مطالعه

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

8

بحث و یافتهها
نمونه آماری متشکل از  375نفر شامل  206نفر مرد و  169نفر زن با میانگین سنی  33/07بوده است .همچنـین میـزان
تحصیالت  14درصد از آنها در سطح دبستان 21 ،درصد در سطح راهنمایی یا دوره اول متوسـطه 33 ،درصـد در سـطح
دوره دوم متوسطه 23 ،درصد از پایان دوره متوسطه تا کارشناسی و  6درصد باالتر از کارشناسی بوده اسـت .در شـرایطی
که نمایانگری از سرزندگی مکان (گویه) در بهترین وضعیت ممکن قرارگرفته باشد ،طبیعتاً بایـد در طیـف «خیلـی زیـاد»
ارزیابی گردد .حال درصورتیکه تمامی  38نمایانگر سرزندگی در طیف خیلی زیـاد ارزیـابی گردنـد ،سـرزندگی مکـان در
وضعیت آرمانی قرارگرفته و بهعبارتدیگر صد درصد از شرای کیفی سـرزندگی بخـش کـه امکـان تحقـق دارد ،محقـق
گردیده است .با در نظر گرفتن امتیازات از  1تا  5برای  5طیف مورد ارزیابی (خیلی کم ،کم ،متوس  ،زیاد و خیلی زیاد) در
هرکدام از گویههای پرسشنامه و با توجه به وجود  38گویه (نمایانگر سرزندگی) در پرسشنامه و  375پاسخگو ،در شـرای
آرمانی مجموع امتیازات به ترتیب زیر محاسبه میگردد:
St = Rt* It *5

 :Stمجموع امتیاز حاصل در وضعیت آرمانی  :Rtتعداد کل پاسخگویان
 :Itتعداد کل گویهها  :5امتیاز باالترین طیف ارزیابی
375 × 38 × 5 = 71250
همچنین امتیاز حاصل از ارزیابی نمونه آماری از گویهها با توجه به امتیاز قائل شده به شرح پیشگفتـه بـرای هرکـدام از
طیفهای  5گانه به شرح زیر قابلمحاسبه است:
)Si =∑(Ri * Di

 :Siمجموع امتیاز حاصل از ارزیابیهای پاسخگویان
 :Riتعداد کل انتخابها در طیف موردنظر
 :Diامتیاز طیف موردنظر
)2882 × 1( + )2117× 2( + )3982 × 3( + )3749 × 4( + )1520 × 5( = 41658
بهاینترتیب مطابق ارزیابیهای نمونه آماری ،در پیاده راه موردمطالعه 58/47 ،درصد از شرای مطلـوب سـرزندگی وجـود
دارد:
)41658 / 71250( × 100 = 58/47
بهمنظور آگاهی از مراتب تأثیرگذاری نمایانگرهای  38گانه در وضعیت موجود سرزندگی محـدوده مطالعـاتی ،بـه اجـرای
آزمون فریدمن مبادرت شده است .خروجی نرمافزار  SPSSدر اجرای آزمون فریـدمن روی ارزیابیهـای صـورت گرفتـه،
اهمیت هرکدام از متغیرها را بهصورت رقمی با عنوان مراتب میانگین ( )Mean Rankمشـخص نمـوده کـه رقـم بـاالتر
بیانگر تأثیرگذاری بیشتر متغیر وابسته بر متغیر مستقل (سرزندگی) است .نتایج به شرحی بوده که در جدول  2آورده شـده
است.
جدول شماره  .2خروجی مدل فریدمن در تعیین مراتب تأثیرگذاری متغیرها
رتبه
1
2
3
4

شــــماره
متغیر
29
33
37
26

مرتبه میـانگین تعیینشـده
در مدل فریدمن
34
34
32
29

رتبه
20
21
22
23

ش ـماره
متغیر
12
38
22
24

مرتبه میانگین تعیینشـده
در مدل فریدمن

19
19
18
18
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4
11
17
36
28
2
25
21
19
27
31
32
8
7
1

28/04
28
28
28
27
26
26
25/05
25
25
25
23
21
19/06
19

9
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

6
30
13
18
9
20
34
5
14
16
35
3
10
23
15

16
15/09
14
14
13
12
12
11
7
7
7
5
5
5
4

نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان میدهد که متغیرهای «تنوع مردمانی که حاضر میشوند» و «رویدادهای فرهنگی»
بیشترین تأثیرگذاری را بر وضعیت سرزندگی محدوده مطالعاتی داشتهاند .پیاده راه حرم ازیکطرف به لحـاظ اینکـه یـک
کانون مهم خرید و خدمات در شهرری و منطقه  20شهرداری تهران است ،طیف متنوعی از افراد را پذیرا میگردد کـه از
سنین مختلف بوده و هرکدام متناسب با نیازهای خود به این محل مراجعه دارند .از سوی دیگر طبقات مختلفی از جامعـه
به لحاظ اینکه اصلیترین گذرگاه ارتباطی به مجموعههای زیارتی مجاور است ،از این محور عبور میکنند .همچنین اتباع
بیگانه به لحاظ فراوانی سکونت در مجاور این محدوده ،در میان عابران ،چشمگیر هسـتند .ایـن پیـاده راه کـانون اصـلی
رویدادهای فرهنگی و مذهبی منطقه است .پرشورترین مراسم عزاداری مـذهبی و عبـور هیئتهـای عـزاداری را در ایـن
محل میتوان دید .آذینبندیها ،پرچمها و نمادهای دیگر مذهبی و سیاسی ،در مواقع جشن و عـزا ،بـیش از هـر مکـان
دیگری در این محل تجلی دارد .در مناسبتهای مذهبی و روزهای پایانی هفته ،انبوهی از مردم از گوشه و کنار تهـران و
شهرها و روستاهای پیرامون از این پیاده راه به سمت حرم روانه میگردند.
سومین و چهارمین متغیرهای تأثیرگذار «مجاورت با مراکز خردهفروشی» و «تنوع فعالیتها» بودهانـد .شـمارش صـورت
گرفته توس پژوهشگران در دیماه 1397،آمار مراکز کسبوکار و خردهفروشی در جداره پیاده راه و بازارچههای مربوط را
اینگونه نمایان ساخت :پوشاک  88واحد؛ طال ،ساعت و بدلیجات 41 ،واحد؛ کیف و کفش  36واحد؛ فسـتفود ،جگرکـی،
آبمیوه و نوشیدنی  16واحـد؛ پالسـتیک و اسـباببازی 12 ،واحـد؛ خشـکبار  18واحـد؛ خـرازی و لـوازمآرایش  14واحـد؛
منسوجات و پرده  13واحد؛ فروشگاه مواد غذایی و میوهفروشی  9واحد؛ گلفروشی (طبیعی یا مصـنوعی)  8واحـد؛ لـوازم
سفره عقد  8واحد؛ لوازم آشپزخانه  8واحد؛ لوکس و کادویی  4واحد؛ فرش و موکت  3واحد؛ عطاری  5واحد؛ آرایشـگاه 2
واحد؛ خیاطی  3واحد؛ تعمیر و قطعات کاالی خانگی  4واحد؛ کاالی برق واحد؛ عکاسـی  2واحـد؛ کتابفروشـی  1واحـد،
سیسمونی و لباس نوزاد  7واحد؛ داروخانه واحد  ،1بانک  2واحد؛ ابزارفروشی  3واحد؛ ماهی ،مرغ و گوشتفروشی  7واحد؛
پوشاک و وسایل ورزشی  2واحد ،خدمات فنی و کاالیی گوشی همراه  6واحد؛ مدرسه  2واحد .جز موارد یادشده ،پیـاده راه
موردمطالعه به بازار قدیمی و سنتی ری ،بازار تازه احداثشده موسوم به بازار بزرگ ری و بازارچههای حدفاصل این دو نیز
مرتب است که خود از کانونهای عمده خردهفروشی بهویژه در زمینه پوشاک ،کاالهای مذهبی و سوغات هستند.
متغیر ردیف پنجم« ،وجود ساختمانهای با عمر متفاوت» بوده است .معبر یادشده شاید قدمتی نزدیک به قدمت زیارتگـاه
عبدالعظیم حسنی (ع) داشته باشد که در سالهای پس از مدفون شدن وی در سال  255قمری ،شکلگرفته و رونق یافته
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است .آنچه اکنون به چشم میخورد ساختمانهایی از زمان صفویه تا زمان حاضر است .در منتهیالیـه جنـوبی پیـاده راه،
ورودی بازار سنتی ری با کاشیکاریها ی مربوط به زمان صفویه خودنمایی کرده و در میانه جدار غربـی ،کاروانسـراهایی
برجا مانده از آن عصر جلبتوجه مینماید.
«کفسازی مناسب» متغیر بعدی است .با اجرای طرح پوشش کف پیاده راه از حدود  5سال پیش ،این معبر سـنگفرش و
تسطیح شده است .بااینوجود ،ورود وسایل نقلیه سنگین سبب شکستگی ،شکاف و نشست کفپوشها در جایجای مسیر
گردیده که ضمن تأثیرگذاری منفی بر هدایت هرز آبها ،ترمیم آنها همخـوان بـا طـرح اولیـه نیسـت .امکـان «پـارک
دوچرخه و صندلی چر دار» در چند گوشه فراهم است و به این لحاظ در ارزیابیها ،این متغیر در مرتبه هفـتم قرارگرفتـه
است« .تنوع در کسبوکارها» در آمار شمارش پیشگفته روشن است« .شکلگیری تعامالت اجتماعی «متغیری است کـه
در نتایج ،در ردیف نهم قرار دارد .این پیاده راه بهنوعی میعادگاه اصلی طیف وسیعی از اقشار جامعه است که برای گـپ و
گفت و مالقات ،حضور مییابند و در ساعتهای فعالیت ،در گوشه و کنار آن ،گفتوشـنود و تعـامالت نمایـان اسـت .بـه
لحاظ «دسترسپذیری» این پیاده راه عالوه بر برخورداری از مرکزیت تقریباً هندسی در منطقه ،ارتباط بـا آن از طریـق 5
خ اتوبوسرانی میسر بوده و بسیاری از خطوط تاکسـیرانی نیـز بـدان میرسـند .سـه خیابـان منتهـی بـه ایـن معبـر،
شاهرگهای ارتباطی شهرری با تهران و سکونتگاههای پیرامون محسوب میشوند .بـه لحـاظ متغیـر «کیفیـت خـدمات
(آبخوری ،شیر آب ،دستشویی ،تلفن همگانی ،سطل زباله)» بنا به شـمارش انجامشـده توسـ پژوهشـگران ،در  6نقطـه
آبسردکن و سقاخانه برای نوشیدن آب ،در  28نقطه سطل زباله ،و در  5نقطـه تلفـن همگـانی قـرار دادهشـده و امکـان
استفاده از دستشویی و شیر آب حداکثر در فاصله  500متری وجود دارد .همچنین به لحاظ «وجود صندلی و نشـیمنگاه»،
مالزم با طرح کفسازی 38 ،صندلی با ظرفیت سه نفر در جایجای پیاده راه قرار دادهشده است.

شکل شماره  .2نمایی از وضعیت کالبدی پیاده راه حرم
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فضای کالبدی این پیاده راه نوعی احساس تعلق در جمعیت بومی برمیانگیزاند .در ایـن فضـا تجربـه نسـلهای پیشـین
بهخوبی قابلدرک است و در فضای کالبدی و رواب اجتماعی نمود دارد .این فضا یادآور تاریخ شفاهی شهرری اسـت کـه
در اذهان نقش بسته و در محافل و مجالس به نسلهای بعدی انتقال مییابد .به لحاظ «پیوستگی مسیر» ،پیاده راه حـرم
از یکسو به میدان اصلی شهرری مرتب است که هر سه خیابان منتهی به این میدان واجد فضای جداگانـهای بـهعنوان
پیادهرو هستند و ازاینرو شرای حرکت پیاده در شمال آن ،از جهات شمال ،غرب و شرق تا مسافت طوالنی وجود دارد .از
سمت جنوب ،بازار قدیمی شهرری و معابر دو سوی بازار که به لحاظ مقررات ،عبور وسیله نقلیـه در آنهـا ممنـوع اسـت،
امکان پیادهروی را بهطور نسبی فراهم میآورند.
پایینترین مرتبه در میان متغیرها «وجود سایهبان و پناه بارش» و پسازآن «وجود توقفگاههـای خـودرو» بودهانـد .تنهـا
پارکینگ مجاور پیاده راه با فضای باز حدود  500مترمربع ،ظرفیت محـدودی را بـا توجـه بـه مراجعـات ،ارائـه میدهـد.
«جذابیت بصری» و گنجایش برای تفریحات جمعی» نیز در نتایج آزمون در مراتب ضعیفی قرارگرفتهاند« .گنجایش برای
تفریحات جمعی» به دلیل تراکم کسبوکارها و شلوغی دائمی مسیر ،در آن فراهم نیست.
اما موضوع حائز اهمیت «مزاحمت وسایل نقلیه» مخصوصاً موتورسیکلتها باوجود ممنوعیـت ورود آنهاسـت .بـه لحـاظ
«فضای سبز» در محدوده گذر پیاده راه که حدود  5000مترمربع مساحت دارد ،مطابق شمارش صورت گرفتـه تنهـا 143
اصله درخت بهصورت پراکنده دیده میشود .وضعیت «نگهداری و نظافت» نامطلوب است .ریختوپاش زباله و آلودگی در
تماممسیر مشهود میباشد .به لحاظ «طراحی» جذابیت خاصی مشهود نبوده و بناهـا غالبـاً برحسـب تسـهیل در کـارکرد
طراحیشدهاند .زندگی خیابانی» در آن منحصر به ساعات محدود معموالً از  3ساعت پس از شروع روز تا  3ساعت پس از
شروع شب ادامه دارد« .سد معبر» از جانب کسبه ،بساطهای دستفروشان و توقف دوچرخه ،موتورسیکلت و گاری حمـل
بار ،باوجود گشت زنیهای مکرر گروه انضباط شهری شهرداری ،امری عادی است .یک طبقه بودن مراکز کسـب جـداره
پیاده راه و بازارچههای معدود که آنهم حداکثر در سهطبقه شکلگرفتهاند ،سبب شده «تراکم اسـتفاده از فضـا» ضـعیف
جلوه نماید.
نتیجهگیری
سرزندگی از ضروریات یک شهر سالم و پایدار است .فضاهای عمـومی شـهری همـواره بسـتری بـرای تحقـق و تجلـی
سرزندگی در شهرها بودهاند .در برنامهریزی شهری امروز ،ایجاد پیاده راهها کـه گونـهای از فضـاهای عمـومی محسـوب
میگردد در کنار اهداف متعدد ،در راستای تقویت سرزندگی نیز موردتوجه قرارگرفتهاند .در این تحقیـق میـزان سـرزندگی
یکی از این پیاده راههای نوپدید در منطقه  20شهرداری تهران (پیاده راه حرم در شـهرری) ،موردبررسـی و ارزیـابی قـرار
گرفت .نتیجه تحقیق نشان داد که محدود مطالعاتی به لحاظ سرزندگی وضعیت متوسطی را داراست .درصورتیکه مطابق
ارزشگذاری طیفهای ارزیابی نمایانگرهای سرزندگی ،رقم  3را حد متوس بدانیم ،رقم کلی سرزندگی پیاده راه حرم 2/9
بهدستآمده میآید که در حد قابل قبولی قرار ندارد .برخالف اغلب تحقیقات که نمایانگرهای سرزندگی را بیشـتر در بعـد
کالبدی در درجه باالیی دانستهاند ،در پیاده راه موردبررسی ،چهار متغیر تعیینکننده نخست ،در بعد اجتمـاعی و اقتصـادی
نمایان شدند .از  13نمایانگر تأثیرگذارتر در سرزندگی 3 ،مورد کالبدی 6 ،مورد اجتماعی و  4مورد در بعـد اقتصـادی قـرار
دارند .از طرفی ،ضعیفترین حالت نمایانگرهای سرزندگی در شمول بعـد کالبـدی قـرار دارنـد .از  26نمایـانگری کـه در
مرتبههای پایینتر قرار میگیرند ،تنها سه نمایانگر «زندگی خیابانی فعال»« ،امنیت» و «حس تعلق به مکان» ،اجتمـاعی
بوده و بقیه کالبدی هستند .بنابراین ضعف سرزندگی در این پیاده راه بایستی بـا توجـه بیشـتر بـر نمایانگرهـای کالبـدی
سرزندگی برطرف گردیده و بهویژه توجه بیشتری به موضوع پارکینگ خودروها ،نظافت ،توسعه فضـای سـبز ،ممانعـت از
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ورود موتورسیکلتها ،رفع سد معبر ،ایجاد مبلمان شهری مناسب ،ایجاد سایهبان و پناه بارش ،جدار سازی مناسـب و رفـع
آلودگیها ی بصری معطوف شود .اندیشه در ارتقاء امنیت مقوله مهمی است که بایستی موردتوجـه قـرار گیـرد .همچنـین
توسعه فضاهای باز عمومی و محلهای تجمع با توجه نقش و جایگاه درجه اول این خیابان در تجمعات سیاسی و مذهبی
ری و حتی تهران ،احداث نمادهای ملی ،فرهنگی و سیاسی مناسب ،احیاء موقعیت دیرینـه آن بـهعنوان مرکـز تجـارت و
وقتگذرانی با آزادسازی فضاها و احداث بوستانهای کم وسعت از مواردی است که در ارتقاء سرزندگی این فضا میتوانـد
کارساز باشد.
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