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 روی افراد در محالت مسکونیدر فعالیت پیاده ساختانانسمطالعه نقش عوامل محیط 
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 چکیده
هـای بهداشـت عمـومی شـده اسـت، ل به یکی از اولویتمیان مردم تبدی رغم اینکه افزایش فعالیت بدنی درعلی

ترین نـوع فعالیـت دسـترسو قابل نیترجیروی راافراد پایین و ناکافی است. در این میان پیاده میزان فعالیت بدنی

منـد گردنـد. ایـن پـژوهش تواننـد از آن بهرههای سنی بدون پرداخت هزینه میبدنی است که تقریباً تمامی گروه

هران انجـام گردیـد. روش ت 7نطقه روی افراد در من پیادهساخت در میزاباهدف اصلی، بررسی اثرات محیط انسان

ری این آوری اطاعات به دو صورت اسنادی و میدانی انجام گرفت. جامعه آما. جمعاستتحقیق توصیفی و تحلیلی 

به دست آمـد.  فرن 384تهران و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  7سال منطقه  15تحقیق شامل افراد باالی 

ول ابتـدا ت: در مرحلـه ا. فرایند کار در دو مرحله کلـی انجـام گرفـباشدیم واحد تحلیل فرد و سطح تحلیل محله

 بـاال، قابلیـت داریمـسه سطح محالت باقابلیت پیاده ، در تهران بر اساس شاخص پیاده مداری 7محالت منطقه 

وی افـراد در رله بعد میزان پیـادهسپس در مرح. بندی گردیدپیاده مداری متوسط و قابلیت پیاده مداری پایین طبقه

اد کـه صل نشان دداخل محدوده محله خود از طریق پرسشنامه و خود اظهاری پاسخگویان به دست آمد. نتایج حا

ین صورت کـه اروی ساکنان محالت باقابلیت پیاده مداری متفاوت وجود دارد. به تفاوت معناداری بین میزان پیاده

کننـد. روی مییـادهپدر محـدوده محلـه خـود، بیشـتر اقـدام بـه افراد ساکن در محالت باقابلیت پیاده مداری باال 

ادار وجود دارد روی ارتباط معنهمچنین نتایج حاکی از این است که بین تراکم مسکونی و پیوستگی خیابانی با پیاده

 دارد.روی افراد وجود نولی ارتباطی بین اختالط کاربری و میزان پیاده

 

 .تهرانشهر  7محالت مسکونی، منطقه ی، پیاده مداری، روادهیپ ،ساختانسانمحیط  کلیدی: واژگان
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 مقدمه
یـداکرده اسـت. آمارهـای مختلفـی از میـزان پجهان رواج  تیاز جمعسهم بزرگی  نیدر ب رفعالیو غسبک زندگی ساکن 

رکـی دارنـد. در تحزنـدگی بی متحدهاالتیانزدیک به نیمی از جمعیت  تحرکی مردم در کشورهای مختلف وجود دارد.بی

 ,Wang et alاند )داشتهمؤثر تحرک  صورتبه 2012 و 2011ی هاسالبین  ساالنبزرگدرصد  43استرالیا فقط حدود 

عه اسـت. توسـدرحالگسـترش بـه کشـورهای  در حـالیافته نبـوده و این وضعیت مختص کشورهای توسعه (.2016:1

 Ngاسـت )یافته کاهشدرصد  30بیش از  2006تا  1991سال  چین از سالبزرگ متوسط فعالیت بدنی در میان جمعیت

et al, 2009:1305 2002ی هاسـال فاصلهی جنوبی به قایدر افر سالبزرگدرصد زنان  46درصد مردان و  43(. حدود 

صـورت اتفـاقی بـرای جوامـع تحـرک بهیب(. اپیدمی زنـدگی Guthold et al,2008:488اند )بوده تحرکیب 2003و 

باشد. تفکرات مدرنیستی معماران و ریزی علوم مختلف میبلکه نتیجه برنامه. (Frumkin et al,2004:6شده )نحاصل 

فاصله محل کار، زندگی و تفـریح  عمالً( 24: 1392پژوهان و همکاران،ها )سازان مبنی بر جدایی عملکردی کاربری شهر

گیر نیازمنـد راهبردهـای از ماشین کرد. حـل ایـن معضـل همـهنوعی مجبور به استفاده مردم را افزایش داد و مردم را به

(. Sugiyama,2009:5) نبـوده اسـت مـؤثرفرد مدار در افزایش فعالیت بـدنی افـراد  یهااستیچراکه سنگر است کلی

شـد، پـذیر باچنین راهبردهایی باید دو ویژگی اساسی داشته باشند اول اینکه نوعی از فعالیت بدنی که برای همگان امکان

ین تردسـترسروی در را در اختیار همگان قرار دهد. در بین انواع فعالیت بدنی پیـاده موردنظرعاملی که فعالیت بدنی  دوم

 & sungگردنـد )منـد توانند بدون پرداخت هزینه از آن بهرههای سنی مییباً تمامی گروهتقرنوع فعالیت بدنی است که 

lee,2015:318 .)یـن در ایک رفتار معلول عوامل مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی است.  عنوانبهی روادهیپ

شناسـایی عوامـل  از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت. بنـابراین گیردمی بر درمیان محیط به دلیل اینکه کلیت جامعه را 

ه افزایش فعالیت بدنی افراد تواند منجر بکارگیری آن در طراحی محالت مسکونی میروی افراد و بهدر پیاده مؤثرمحیطی 

ای در ارتباط با نقـش عوامـل مطالعات گسترده نکهیباوجودایتاً منجر به ارتقای سالمت عمومی جامعه گردد. نهاگردیده و 

گرفته است همچنـان حجـم ایـن مطالعـات در یافته انجامخصوص در کشورهای توسعهمحیط مصنوع در فعالیت بدنی به

 :شودیماشد. در زیر به تعداد ای از این مطالعات اشاره بیمایران بسیار اندک 

ای با فعالیـت بـدنی کـاری در ارتبـاط بـوده و نشان دادند که عوامل محیطی محله ( در پژوهشی2003همکاران )و  1تروپد

و ترکیـب نشـان دادنـد کـه تـراکم مسـکونی  (2005همکاران )و  2روی تفریحی ندارد. بروددیجکه ارتباطی با پیادهدرحالی

نشان دادند که تراکم مسـکونی  (، در پژوهشی2007) و همکاران 3باشد. فروتروی افراد مؤثر میها در میزان پیادهکاربری

ارتباطی بین تراکم مسکونی و میزان کل فعالیت بدنی افـراد  کهدرحالی باشدیمروی )تفریحی و کاری( مرتبط با نوع پیاده

فروشـی بـا انـواع فعالیـت آنجلس و نیویورک نشان دادند وجود مراکـز خرده( در لس2009) همکارانوجود ندارد. دانیل و 

چین نشان دادند که افزایش تراکم مسکونی اثـر منفـی  ( در شهر هانگزو2014و همکاران ) 4سو باشد.روی مرتبط میپیاده

یوسـتگی خیابـانی و تـراکم مسـکونی بـه نشان دادند در بین عوامـل محیطـی، پ 6و ون 5ی تفریحی دارد. وانگروادهیپدر 

نشـان دادنـد  2013و  2011( در دو شهر ژاپن در سال 2018همکاران )و  7روی دارد. لیائوترتیب بیشترین ارتباط را با پیاده

منظور ورزش در روی بـهروی برای آمدوشد و پیـادهکه تراکم جمعیتی باال و پیوستگی مناسب معابر با افزایش زمان پیاده

                                                           
1 . Troped 

2 . Bourdeaudhuij 

3 . Forsyth 

4 . Meng su 

5 . wang 

6 . Wen 

7 . Liao 
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که افراد ساکن در محالت پیاده مدار بیشتر از ساکنان  دهدیم( نشان 2011) یکوهسارهای لطفی و باشد. یافتهتباط میار

های ( با بسط مدل فرانـک شـاخص1396کنند. نیک پور و همکاران )روی میمحالت با پیاده مداری پایین اقدام به پیاده

( در کتاب شهرهای پیاده مـدار عوامـل محـیط 1392) ینیمعکار گرفتند.  جدیدی را برای ارزیابی پیاده مداری محالت به

در ی سـاکن خانوارها( در پژوهشی نشان دادند 1393ی پور )و حاجعباسی  روی را تبیین کرده است.مصنوع مؤثر در پیاده

 .کنندیمی روادهیپکاربری باال بیشتر  و اختالطنزدیک به مرکز شهر، تراکم باال  محالت

 

 نظری یمبان

 مداری ادهیپ و ساختانسانمحیط 

که زندگی، کار، تفریح  گرددیمتوسط انسان اطالق  جادشدهیای ساختارهای عناصر و تمامبه ساختانساناصطالح محیط 
ای اشاره دارد که در آن یزیکیف)مصنوع( به محیط  ساختانسان(. محیط Frank et al,2003:30. )افتدیمدر آن اتفاق 
و  ونقـلحمل، هاسـاختمانیرنده مفـاهیم کـاربری زمـین، طراحـی دربرگگیرد و یمار و اجتماعی شدن صورت زندگی، ک
 مباح  در هم که هستند اصطالحاتی مداری پیاده و یروادهیپ(. Felder,2011:23یزی اجتماعات محلی است )ربرنامه

 یکسـانی معنـای دو ایـن داشت توجه باید ، ولیی دارنداندهیفزاروبه  اهمیت عمومی سالمت مباح  در هم و شهرسازی

 توصـیف را کالبـدی محـیط مـداری پیاده که است حالی در این اشاره دارد فیزیکی فعالیت از یاوهیش به یروادهیپندارند 

 رنظـ در مصـنوع محیط از بخشی عنوانبه مداری پیاده به مربوط در مطالعات و افتدیم اتفاق آن در یروادهیپ که کندیم
 پیاده قابلیت تعریف دشواری دلیل مصنوع، شاید محیط ارزیابی برای روشی عنوانمداری به پیاده سنجش .شودیم گرفته

 حرفـه در مـدار پیـاده یهـاطیمح هنـوز کـه اسـت ، ایـنباشـدیم پیاده فرد با تطبیق در حد چه تا فضا است که مداری

در پیـاده مـداری سـه  مؤثر(. در بین عوامل محیط مصنوع 322: 1392یی و اسکورضازاده است ) نشده مرسوم شهرسازی
 ,Wang & wenباشد )می برخوردارو تراکم مسکونی از اهمیت زیادی  هایکاربرعامل پیوستگی شبکه معابر، اختالط 

. شـبکه معـابر بـا گـرددیمونقـل مربـوط پیوستگی شبکه معابر به چگونگی ارتباط مقاصـد از طریـق حمل (.2017:10
تعـداد  عنوانبـه توانـدیمپیوسـتگی خیابـانی  کند.بین مبدأ و مقصد سفر ایجاد می ستگی باال ارتباط خیابانی زیادی راپیو

ها وجود ی خیابانی در یک محله یا ناحیه در نظر گرفته شود. بیشترین پیوستگی معابر در الگوی شطرنجی خیابانهاتقاطع
 (.1(. )شکل Frumkin et al,2004:10دارد )

 

 
یک محله سنتی با الگوی پیوستگی باالی شبکه معابر و قسـمت بـاالی شـکل یـک محلـه بـا  . قسمت پایین شکل1شکل شماره

 (.frumkin et al,2004:8دهد. منبع : )پیوستگی ضعیف شبکه معابر را نشان می

 

طورکلی (. بـه113: 1396، نو همکـارانیـک پـور ) آوردیمـهای ترکیبی فضای دوستانه و اجتماعی را به ارمغـان کاربری
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ترکیبـی  و مناطقی افقی ترکیبی هاساختمانی عمودی ترکیبی، هاساختمانمشتمل بر  دستههای ترکیبی به سه کاربری

 (.220: 1392مشکینی و همکاران، گردند )یمی بندطبقهروی دوستدار پیاده

 

 
 (37: 1394همکاران، . کاربری ترکیبی عمودی و افقی. منبع: )پورمحمدی و2شکل شماره

 

یا مایل  علومترمربیک، واحد مشخص مانند ایکر یک برحسبخانوارها یا اشتغال  میزان تراکم یک مکان به تعداد جمعیت و

ی او منطقـهی شـهری زیربرنامـهی هارشـته. ارتباط بین تراکم و رفتار سفر موضوع مطالعات زیادی در شودیممشخص 

افـزایش  ی بیشـتر از خانـه،تعـداد سـفرها ی کوتـاه،سـفرها ی پایین بـاهاتراکمی باال در مقایسه با هاتراکمبوده است. 

هـای رویپیاده ی باال با میزانهاتراکمکه  انددادهباشد. مطالعات نشان خودرو همراه می تیمالک و کاهش ی سفرهاوهیش

 (.Frumnkin et al,2004:102باشد. )بیشتر در ارتباط می

 

 روی و مزایای سالمتی آنهپیاد

اساس هدف بـه  درک ارتباط عوامل محیطی و فعالیت بدنی نیازمند فهم مقوله فعالیت بدنی هست. عموماً فعالیت بدنی بر

 کـهیطوربهباشـد تفریحی نیازمنـد سـطح بـاالیی از انگیـزه می روییادهپشود. بندی مییحی تقسیمو تفرنوع کاری  دو

روی کـاری رسـیدن بـه یـک یادهپپایدار نیستند. هدف اولیه  در آنکنند اغلب ورزشی را شروع میافرادی که یک برنامه 

بـدنی کـاری بـرای  تیـفعال کهنیابه  با توجه ردیگیمناخواسته در آن شکل  صورتبهمقصد خاص است و فعالیت بدنی 

و در طـول زمـان ادامـه یابـد. محـیط  رگرفتهقرای در برنامه روزانه آسانبهممکن است  باشداهداف دیگر عامل ثانویه می

(. اهمیـت ارتقـای (Frumnkin,2004:103دهـدیمی فعالیت بدنی تفریحی و کاری را تحت تأثیر قـرار هردومصنوع 

ی سـینه، هاسـرطاندرصـد  16-10کـه  دهدمینشان  جهان در سطحکه برآوردها  شودیمفعالیت بدنی زمانی مشخص 

ی فراتـر از روادهیـپماهیـت  (.WHO,2002) باشدیمی تحرکیباختالالت قلبی مربوط به درصد از  22روده و دیابت و 

و ی مانند تعامالت اجتماعی، سالمتی، نشـاط و اجتماعی شناختروانمختلف  چراکه آن اثرات است آمدوشدی برای الهیوس

، دیابـت، فشارخون، وزناضافهی، ی قلبهایماریبی خطرات ناشی از روادهیپ (.Sung & Lee,2015:318دارد )ی شاداب

(. تحقیقـات نشـان Azmi & puziah,2015:558دهد )میی، سرطان و پوکی استخوان را کاهش افسردگاضطراب و 

ی روادهیپ لومتریهر ک کایدر امری وجود دارد. روادهیو پمانند چاقی  هایماریبداده است که ارتباط مستقیمی بین بعضی از 
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 ایـ یروادهیـپاحتمال چاقی افرادی که به محل کارشـان  در هند .دهدمیابتال به چاقی را کاهش  درصد احتمال 5بیشتر 

 (.Barton et al,2015:4کنند )یماستفاده  از خودرودرصد کمتر از افرادی است که  50،کنندیمی سواردوچرخه

 

 پژوهش روش

ی جـزو تحقیقـات شناسـروشلی اسـت. ازنظـر تحلی -پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی

بهـره گرفتـه شـد و از پرسشـنامه بـرای  هادگاهیـدو  هایتئور مطالعهباشد. از روش اسنادی برای ی میشیمایو پاسنادی 

اسـتاندارد  از پرسشـنامهپرسشـنامه  سـؤاالت روی افراد استفاده گردیـد.اجتماعی و رفتار پیاده -ی فردیهایژگیو مطالعه

 7 منطقـهسـال سـاکن در  15آماری این تحقیق شامل شهروندان بـاالی  جامعهاستخراج گردید.   1مللی فعالیت بدنیالینب

صورت ها بهاساس سهم جمعیتی، نمونه مورد به دست آمد و بر 384باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تهران می

د کار در دو مرحله کلی انجام گرفت: در مرحلـه اول محـالت تصادفی در محالت انتخاب و پرسشنامه توزیع گردید. فراین

مدل فرانک( در سه سطح محالت با پیاده مداری باال، محالت با پیـاده ) یمداراساس شاخص پیاده  بر 7گانه منطقه  14

 2روش شکسـت طبیعـی بر اسـاسی محالت بندطبقهبندی گردیدند. مداری متوسط و محالت با پیاده مداری پایین طبقه

روی افراد ساکن در محالت از طریق پرسشنامه و خـود اظهـاری پاسـخگویان بـه در مرحله بعد میزان پیاده انجام گرفت.

استفاده گردیـد.  ,Arc GIS 10.3, SPSS24 Excel2013افزارهای ها از نرموتحلیل دادهمنظور تجزیهدست آمد. به

 طرفـهین و فروانی و آمار استنباطی شـامل تحلیـل واریـانس یکآمار توصیفی شامل میانگ جهت ارزیابی نتایج حاصل از

)آنوا(، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. محاسبه شـاخص پیـاده مـداری محـالت 

(Lotfi & koohsari,2011:403). صورت عبارت زیر انجام گرفت. البته در این پژوهش به دلیل عدم دسترسی بـه به

 جای آن استفاده گردید:فروشی از متغیر فضای سبز بههای سطح خردهداده

فروشی( + )استاندارد تراکم مسـکونی خـالص( + )استاندارد سطح خرده( یکاربر)استاندارد اختالط ]شاخص پیاده مداری= 

بـرای استانداردسـازی  ( و1از رابطـه شـماره )  3های افزایشـیبرای استانداردسازی شاخص .[استاندارد تراکم تقاطع(× 2+)

 ( استفاده گردید.2از رابطه شماره ) 4های کاهشیشاخص

(1) 
 

(2) 
 

دهد ارزش استانداردشده را نشان می حداقل ارزش و به ترتیب حداکثر و Minو  Maxمقادیر اصلی،  که طوریبه

(Li & Liu,2008:42.) 
 

 ی متغیرهای پژوهشتعریف عملیات .1جدول شماره 

 تعریف عملیاتی متغیر

 عبارت است از تعداد واحدهای مسکونی به ازای هر هکتار تراکم مسکونی

 برحسب کیلومترمربع های سه راهه و بیشترعبارت است از تعداد تقاطع پیوستگی شبکه معابر

 عبارت است از سرانه فضای سبز در محله فضای سبز

                                                           
1 . international physical activity questionnaire 

2 . Natural Breaks 

3 . Gain 

4 . Loss 
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 اختالط کاربری

N = های محلهکاربری تعداد 

 
 سهم هر کاربری از مساحت محله 

 باشد.دهنده اختالط بیشتر میکمتر نشان HHI مقادیر

 روی فرد در داخل محله در طول یک هفته معمولی برحسب دقیقهمیزان فعالیت پیاده رویفعالیت پیاده

 ط و ضعیف.عالی، خوب، متوس صورتونقل عمومی بههای حملروشی و ایستگاهفها، مراکز خردهمیزان دسترسی به پارک دسترسی به خدمات عمومی

میزان مراجعه به خدمات 
 صورت پیادهعمومی به

صورت طیف خیلی زیاد، ونقل عمومی بههای حملفروشی و ایستگاهها، مراکز خردهصورت پیاده به پارکمیزان مراجعه به
 زیاد، متوسط و کم.

 

 مطالعه مورد محدوده

مسـاحت  درصـد 1/2حـدود  هکتار وسعت 1540که با  باشدیم شهر تهرانمرکزی  در پهنهیکی از مناطق واقع  7 منطقه

سـالنامه دارد )را  انشـهر تهـرجمعیت  درصد 8/3حدود نفر جمعیت  309531. این منطقه با دارا بودن را داردشهر تهران 

رب مرکز شـهر تهـران در غـ یبندا استخوانبهر تهران و پیوند شدن در پهنه مرکزی شواقع(. 1390آماری استان تهران،

الیتی بـا حورهای فعـمدر پیوند با رشد قدیم شهر؛ عبور شش خط اصلی مترو و نیز وجود  تیشریعتی؛ وجود محالت با هو

هـای گییژشـمیران و و شهری؛ وجود اراضی نسبتاً وسیع با کاربری نظامی؛ وجـود محـور تـاریخی یاعملکرد فرا منطقه

 (.WWW.region7.tehran.ir) آید.یم حساببهعمده این منطقه 

 

 

  تهران شهرکالن منطقه مورد مطالعه در موقعیت. 2 شماره شکل

 

 هایافته و بحث

 محاسبه پیاده مداری محالت

ت ال(، در شاخص اختالط کـاربری محـ9و  4) تراکم مسکونی خالص محالت گرفته در شاخصبر اساس محاسبات انجام

به ترتیـب  (5و  14و در شاخص سرانه فضای سبز محالت ) (10و  12معابر، محالت ) (، در شاخص تراکم تقاطع12و  7)

ذکور چهـار شـاخص مـ اند. نتایج شاخص پیـاده مـداری کـه مجمـوعرا به خود اختصاص داده ترین رتبهباالترین و پایین

)با  10محالت شماره  و ( باالترین108/3 نمره )با 3شماره و ( 169/3 با نمره) 4محالت شماره  دهد کهنشان می باشدمی

تفصیل نشان نتایج را به 2. جدول شماره رادارنده مداری ترین قابلیت پیاد( پایین281/1نمره )با  11شماره  ( و264/1نمره 

 .دهدیم
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 تهران 7وضعیت پیاده مداری محالت منطقه  .2شماره  جدول

 

 ت پیاده مـدارییقابل (،169/3-17/2 نمرهبا باال )باقابلیت پیاده مداری  طبقهسهس شاخص پیاده مداری در محالت بر اسا

بندی محـالت بندی گردید. بر اساس این طبقه( طبقه36/1-0) یینپاقابلیت پیاده مداری  و( 17/2-37/1 نمرهمتوسط )با 

قابلیت پیـاده مـداری "با  ( محالت13و  6، 5، 2، 1محالت ) ،"القابلیت پیاده مداری با " (، محالت با14و  12، 7، 4، 3)

( وضـعیت 1ماره )شـشناسایی شدند. شـکل  "قابلیت پیاده مداری پایین "( محالت با10و  11، 9، 8و محالت ) "متوسط

 دهد.محالت را در شاخص پیاده مداری نشان می
 

 
 تهران 7قابلیت پیاده مداری محالت منطقه  .3شماره  شکل

 

 ی فردی پاسخگویانهایژگیو

. انـددادهاز پاسخگویان را به ترتیب مردان و زنان به خود اختصـاص  درصد 44/53 نفر 171درصد و  6/55نفر یعنی  213

نفـر  33درصد( و  82/51سال ) 59تا  35نفر  199درصد(،  58/39سال ) 35تا  15 نفر در محدوده سنی 152سنی  ازلحاظ

 محله

 

 شاخص پیاده مداری تراکم مسکونی خالص (HHI) یکاربراختالط  تراکم تقاطع معابر فضای سبز سرانه

 رتبه شاخص ترکیبی استاندارد نمره خام استاندارد نمره خام استاندارد نمره خام استاندارد نمره خام

1 028/0 029/0 443 741/0 56/6795 121/0 90/89 232/0 866/1 9 

2 024/0 024/0 539 948/0 04/6185 218/0 19/73 011/0 149/2 7 

3 340/0 464/0 367 578/0 71/3584 628/0 36/137 860/0 108/3 2 

4 119/0 156/0 545 961/0 27/6991 091/0 94/147 000/1 169/3 1 

5 007/0 000/0 478 817/0 51/6818 118/0 43/103 411/0 162/2 6 

6 182/0 244/0 184 183/0 67/4088 549/0 31/115 568/0 727/1 10 

7 620/0 855/ 245 315/0 65/1229 000/1 50/82 134/0 618/2 5 

8 050/0 060/0 309 453/0 77/6717 134/0 26/87 197/0 296/1 12 

9 171/0 229/0 192 200/0 88/2928 732/0 34/72 000/0 362/1 11 

10 318/0 433/0 99 000/0 82/3215 686/0 27/83 145/0 264/1 14 

11 341/0 466/0 140 088/0 68/4160 537/0 92/79 100/0 281/1 13 

12 142/0 188/0 563 000/1 03/7565 000/0 97/130 775/0 964/2 3 

13 347/0 474/0 140 088/0 67/4634 463/0 39/139 887/0 000/2 8 

14 724/0 000/1 206 231/0 52/2790 754/0 09/123 671/0 886/2 4 
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نفـر  115و  پلمیدفـوقدارای تحصیالت تا  (درصد 05/70نفر ) 269تحصیالت  ازنظر( قرار دارند. 60/8) و باالتر سال 60

ی هـاخانوادهدرصـد( از پاسـخگویان را  72/55نفر ) 214دارای تحصیالت لیسانس و باالتر هستند. حدود  (درصد 94/29)

 70/42نفر از پاسخگویان ) 164. حدود دهندیمخانوارهای فاقد خودرو تشکیل  درصد( را 27/44نفر ) 170دارای خودرو و 

 .دهندیمتحصیل به خود اختصاص  در حال، بازنشسته و دارخانهرا افراد  (درصد 29/57نفر ) 220درصد( را شاغلین و 

 

 ی پاسخگویانروادهیپبررسی میزان 

معمولی  هفتهیک  در طولروی پیادهروی، تعداد دقایقی است که فرد در محله سکونت خود اقدام به منظور از میزان پیاده

هـای خـارج از محلـه و رویین پیادهبنابرا .هست 2منظور تفریحروی بهو پیاده 1روی باهدف کاریبه دو نوع پیاده که کندیم

ها ارتباطی با محیط ساخت شده و عوامل محیطی محله ندارند که آن چراکهیا احتماالً در داخل ساختمان موردنظر نیست. 

اند که در طول هفته در داخـل درصد از پاسخگویان اظهار کرده 18/92نفر یعنی  354باشد. حدود وع این تحقیق میموض

نفر یعنـی  324درصد از پاسخگویان و  73/74نفر یعنی  287کنند. روی میی مختلف اقدام به پیادهبه منظورهاخود  محله

روی اقـدام بـه پیـاده مانند خرید() یکارنند قدم زدن، ورزش( و انجام ما)منظور تفریح ها به ترتیب بهدرصد از آن 37/84

روی تفریحـی و یقه آن جزو پیادهدق 70/51باشد که دقیقه می 17/112 روی کل پاسخگویان حدوداًاند. متوسط پیادهکرده

 روی کاری است.یقه آن مربوط به پیادهدق 45/60

( و 200 تا 151(، زیاد )150-101توسط )م ،(دقیقه 100-51دقیقه(، کم ) 50-0گروه خیلی کم ) 5در  روی کلمیزان پیاده

 دهد.می یج را نشاننتا 3بندی گردید. جدول طبقه (یقهدق 200بیشتر از ) یادزخیلی 

 

 طی یک هفته معمولی روی پاسخگویان در داخل محله درمیزان پیاده .3شماره  جدول

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی رویمیزان پیاده

 65/22 65/22 87 خیلی کم

 13/47 48/24 94 کم

 18/67 05/20 77 متوسط

 13/97 95/29 115 زیاد

 100 87/2 11 خیلی زیاد

  100 384 جمع

 

سـت. ایـن آورده شـده ا 4محالت در جدول  تفکیک بهری و روی در سطوح مختلف پیاده مدانتایج حاصل از میزان پیاده

دقیقه در هفتـه در محـالت  5/123ابلیت پیاده مداری باال روی در محالت باقدهد که میزان متوسط پیادهن مینتایج نشا

باشـد یقـه در هفتـه میدق 01/80دقیقه و در محالت باقابلیت پیـاده مـداری پـایین  3/121پیاده مداری متوسط  تیباقابل

 (.4جدول )

 

 پیاده مداری گانهسهحسب سطوح روی پاسخگویان بر. میزان پیاده4جدول شماره 
ـــــــداد  محله سطح پیاده مداری تع

 پاسخگو

 روی تفریحیپیاده

 )دقیقه(

 روی کاریپیاده

 )دقیقه(

 روی کلپیاده

 )دقیقه(

 روی کلپیاده

 )دقیقه(

 

 

3 15 27/41 00/51 27/92  

 4 41 95/66 00/80 95/146 

                                                           
1 . Transportation walking 

2 . Leisure walking 
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 49/123 31/147 96/75 35/71 26 7 باال

12 41 86/48 60/60 46/109 

14 19 16/48 10/47 26/95 

 

 

 متوسط

1 50 30/51 74/57 04/109  

 

13/121 

2 28 51/62 85/72 36/135 

5 20 50/42 00/47 50/89 

6 21 48/70 76/75 24/146 

13 31 19/64 45/67 61/131 

 

 پایین

8 26 53/31 85/28 38/60  

01/80 9 11 72/57 46/80 18/138 

10 33 05/16 04/38 09/54 

11 22 50/47 45/65 95/112 

 17/112 45/60 70/51 384 14 جمع کل

 

طرفـه از تحلیل واریانس یک پاسخگویان در سطح مختلف پیاده مداری روییسه تفاوت میزان پیادهو مقا منظور بررسیبه

طرفه برای آزمون تفاوت میانگین یک متغیر در بـین بـیش کیا تحلیل واریانس ی Fاستفاده شد. شاخص آزمون   1یا آنوا 

تر از آزمـون ها وهم قوارگی چند جامعه راحتیسه میانگینمقارود. در این آزمون سه گروه و بیشتر( به کار میگروه )از دو 

t باشد. در آزمون میF  مون آنالیز واریـانس شود به همین دلیل به آن آزیه آن تجزیه میاولواریانس کل جامعه به عوامل

طرفه نشان داد که تفاوت معناداری بین سطوح مختلف پیـاده مـداری شود. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکاطالق می

روی افـراد به این صورت کـه میـزان پیـاده(. p<0/01؛ F=17/012)آن وجود دارد  روی ساکنانو میزان پیاده محیط

 .(5شماره ) جدول ی باال بیشتر از ساکنان محالت باقابلیت پیاده مداری پایین است.ساکن در محالت باقابلیت پیاده مدار
 

 روی در سطوح مختلف پیاده مداریطرفه برای مقایسه میزان پیاده. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک5جدول شماره 

 F P مجموع مربعات درجه آزادی گروه

 p<01/0 012/17 52/62793 2 بین گروهی

 05/3691 382 روهیدرون گ

  384 کل

 

کلی بین این سـطوح بـا  تفاوتادار بودن بعد از معن گانهروی در سطوح سهگروهی میزان پیادهدرون منظور تعیین تفاوتبه

ن نشان داد که بین سطح پیـاده استفاده شد. نتایج این آزمو LSDاز آزمون تعقیبی  طرفه،استفاده از تحلیل واریانس یک

ارد. به این معنا کـه افـراد تفاوت معنادار وجود د 01/0از  پایین با سطوح پیاده مداری باال و متوسط در سطح کمترمداری 

یـاده مـداری پصورت معنادار کمتر از افـراد سـاکن در محـالت باقابلیـت ساکن در محالت باقابلیت پیاده مداری پایین به

نـدارد روی محالت باقابلیت پیاده مداری متوسط و باال وجـود ر میزان پیادهداند ولی تفاوتی روی کردهمتوسط و باال، پیاده

 (.6 )جدول
 LSD. نتایج آزمون تعقیبی 6شماره  جدول

P  گروه گروه میانگینتفاوت 

001/0>p 13/41- پایین متوسط 

001/0>p 45/43- باال 

 متوسط باال -31/2 745/0

                                                           
1 . one- way Anova 
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 تحرکی پاسخگویانبررسی میزان بی

و برخی مؤسسـات دیگـر حـداقل  3مشی فعالیت بدنییته تعیین خطکمو  2های پیشگیری، انجمن ورزش1ب امریکاانجمن قل

دقیقـه  150 (. این میزانsung & Lee,2015:321کند )روز هفته توصیه می 5روی در دقیقه پیاده 30 فعالیت بدنی را

شـود، از درصـد پاسـخگویان را شـامل می 81/32کـه  نفر از پاسـخگویان 126 باشد. بر اساس این معیاردر هر هفته می

کمتـر از  دهـددرصد پاسـخگویان تشـکیل می 44/67نفر از پاسخگویان که  258و حداقل فعالیت بدنی برخوردار هستند 

 ،انـدروی کردهدقیقه پیـاده 150که کمتر از  توان گفت همه پاسخگویانیالبته نمی اند.روی کردهدقیقه در هفته پیاده 150

هـای رویها و همچنـین پیادههای بدنی دیگر شامل انواع ورزششوند چراکه فعالیتتحرک محسوب میازلحاظ بدنی بی

سـوم از توان گفت که حداقل فعالیت بـدنی یکداخل ساختمان و خارج از محله در اینجا موردنظر نبوده است. بنابراین می

شود که اهمیت محـیط مصـنوع را در فعالیـت بـدنی و سـالمت مین میروی در داخل محله تأپاسخگویان از طریق پیاده

 دهد.عمومی نشان می

 

 یروادهیپارتباط عوامل محیطی و میزان 

دارنـد روی پیـاده بیشـترین ارتبـاط را بـا فعالیـت در بین عوامل محیط مصنوع پیوستگی شبکه معابر و تـراکم مسـکونی

(Wang & Wen,2017:9اختالط کاربری نیز د .)شـده روی عنوانعنوان عاملی مؤثر در پیادهر بسیاری از مطالعات به

روی کل پاسخگویان از ضریب همبستگی پیرسـون اسـتفاده منظور بررسی ارتباط سه عامل مذکور و میزان پیادهاست. به

 140/0 دهـد کـه تـراکم مسـکونی بـا ضـریب همبسـتگییمگردید. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسـون نشـان 

روی افـراد میـزان پیـاده ارتباط معنادار بـا >05/0p و 119/0و تراکم تقاطع معابر با ضریب همبستگی برابر با  >01/0pو

روی افـراد وجـود نـدارد. ضـریب دهد که ارتباط آماری بین متغیر اختالط کاربری و میزان پیادهدارد. ولی نتایج نشان می

 (.7جدول شماره ) باشد.می p>05/0  و /010همبستگی این دو متغیر 

 

 روی. نتایج ضریب همبستگی پیرسون عوامل محیط مصنوع و پیاده7 جدول شماره

 p رویپیاده 

 006/0 140/0 تراکم مسکونی

 020/0 119/0 پیوستگی شبکه معابر

 845/0 010/0 هااختالط کاربری

 
 

صورت طیف عالی، خوب، ونقل عمومی بههای حملفروشی و ایستگاهها، مراکز خردهسطح دسترسی پاسخگویان به پارک
صـورت یـک طیـف از روی پاسخگویان برای استفاده از این مراکـز بهگیری شد سپس میزان پیادهمتوسط و ضعیف اندازه

صورت درصد فراوانی برای هر طیـف نتایج حاصل را به 8گیری گردید. جدول شماره خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم اندازه
 دهد. می نشان
 

 صورت پیادهها بهنتایج حاصل از سطح دسترسی به خدمات عمومی و میزان مراجعه به آن. 8جدول شماره 

 پارک  

 )درصد فراوانی(

 یفروشخرده

 )درصد فراوانی(

 عمومی ونقلحملایستگاه 

 )درصد فراوانی(

 32/15 87/29 82/21 عالی 

                                                           
1 . The American Heart Association 

2 . Sports Prevention Society 

3 . Physical Activity Guidelines Advisory Committee 
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 69/31 74/39 45/25 خوب میزان دسترسی

 58/35 90/23 62/36 سطمتو

 40/17 49/6 11/16 ضعیف

 

 رویمیزان پیاده

 

 25/13 88/16 36/16 خیلی زیاد

 39/30 66/37 38/30 زیاد

 48/39 99/32 94/31 متوسط

 88/16 47/12 29/21 کم

 

 >p 01/0و 354/0ی با ضریب روادهیپدسترسی و  ریمتغبین  که دهدیمنتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان 

 (.9جدول شماره دارد )ارتباط معنادار وجود 

 

 روی. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن متغیر دسترسی به خدمات عمومی و پیاده9 جدول شماره

 p دسترسی رویپیاده 

 001/0 1 354/0 دسترسی

 

 گیرینتیجه

افظت ه بیمارهای زیادی را مانند محکاگیر است ی فرانسخه مانندبه محورسالمتی هادهیاتوسعه شهری بر مبنای  رشد و

تصادفات، کنترل  ریومو مرگ هاتیمصدومیشگیری از سرطان، پرهیز از پ از سالمتی تنفسی، بهبود سالمتی قلبی عروقی،

 تلقی گردد و در دنیـای آسامعجزهتواند ی پزشکی چنین دستاوردهایی میایدر دنکند. و... کنترل می و اضطرابافسردگی 

 (.Frumkin et al,2004:222)است ی افتنیدستشهرسازی و معماری آن ممکن و 

بدین  روی افراد در محل سکونتشان بودای و میزان پیادههدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین عوامل محیطی محله

اختالط کاربری و فضـای  موردمطالعه بر اساس چهار متغیر تراکم مسکونی، پیوستگی شبکه معابر، منطقهمنظور محالت 

روی سـاکنین در نتایج مقایسه تفاوت میانگین پیاده بندی گردید.در سه سطح پیاده مداری پایین، متوسط و باال سطح سبز

روی تفاوت معنادار وجود دارد به این مفهوم که ساکنان پیاده ازنظر میزان هاحاکی از این بود که بین گروه گانهسهسطوح 

کننـد. ولـی روی میمحالت باقابلیت پیاده مداری پایین اقدام به پیـاده یت پیاده مداری باال بیشتر از ساکنانمحالت باقابل

گانه نشان داد که این تفاوت فقـط در بـین سـطح گروهی سطوح سهتعقیبی برای کشف ارتباط درون آزموننتایج حاصل 

تـوان می رونیـازاو سطح باال تفاوتی آماری وجود نـدارد.  پایین با سطوح متوسط و باال وجود دارد ولی بین سطح متوسط

 آسـتانهی برخوردار هسـتند کـه بعـد از رسـیدن بـه اآستانهروی از یک نتیجه گرفت که عوامل محیطی در ارتباط با پیاده

ی تـراکم شـود. بـرای مثـال وقتـروی نمیمذکور، افزایش در میزان عوامل محیطی الزاماً منجر به افـزایش میـزان پیـاده

فروشی، ایجـاد خدمات خرده ارائهروی مانند امکان مؤثر برای پیاده رسد که شرایطیی میااندازهبهمسکونی در یک محل 

روی بیشـتر تنها منجر بـه پیـادهگیرد، شاید افزایش از حد مذکور نههای مختلط، تقویت حس امنیت و ...شکل میکاربری

های منـگ سـو و یافتـه طور کـههمـانعنوان مانع عمل کنـد. تواند خود بهازدحام می افراد نشود بلکه با ایجاد شلوغی و

روی اسـت. وی و همکـاران در تحلیـل چین حاکی از اثرات منفی تراکم بر میزان پیاده ( در شهر هانگزو2014همکاران )

نین نتایج این پژوهش حـاکی همچ(. su et al,2014کنند )ازحد شهرهای چین اشاره میعلت این مسئله به تراکم بیش

این نتـایج همسـو بـا  باشد.روی افراد میو پیوستگی شبکه معابر با میزان پیاده از وجود ارتباط معنادار بین تراکم مسکونی

 Daniel et al,2009( ،)Bourdeaudhuij etهای )طور کـه یافتـهباشـد. همـانمبانی نظری و مطالعات پیشین می

al,2005( ،)Liao et al,2018) های و یافتـه روی بـودهحاکی از اثرات مثبـت تـراکم مسـکونی در پیـاده(Liao et 
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al,2018( ،)Leung et al,2018 )وجود برخالف مبانی اند. بااینروی را نشان دادهارتباط پیوستگی شبکه معابر با پیاده

 روی وجـود نـدارد. شـایدها و پیادهکاربرینظری و مطالعات پیشین نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباطی بین اختالط 

در محدوده موردمطالعـه  یامحلهاداری فرا  و مراکزفرهنگی بزرگ  مراکز قطعات بزرگ دانه نظامی، و وجودبتوان حضور 

روزمـره  1ی نظری دانست. این مراکز نه مقصد سفرهای کاریو مبانعنوان عامل این نتیجه متضاد با مطالعات پیشین را به

در  2روی تفریحـیمنظور پیـادهبـه ای بـرای افـرادهای زیباشناختی هسـتند کـه انگیـزهدارای جنبه و نهباشند نین میساک

ویژه در برخی از سـاعات روز عموماً نوعی از حس خلوت بودن و ناامنی را به مراکزی ینچن مجاورت خود به وجود بیاورند.

تواند مانعی در پرداختن بـه کنند که مینند زنان و کودکان منتقل میهای خاص مامخصوصاً برای گروه و روزهای تعطیل

جای تأکیـد بـر روی بـههای دوسـتدار پیـادهمنظور ایجاد محیطهای محیطی بهرو در طراحیینازا روی باشد.فعالیت پیاده

درصـد از  30د کـه حـدود های ایـن مطالعـه نشـان داهای مؤثر پرداخت. یافتـهها باید به ترکیب کاربریاختالط کاربری

روی در طورمعمول( از طریـق پیـادهروز هفتـه بـه 5دقیقه در روز طی  30شده را )پاسخگویان حداقل فعالیت بدنی توصیه

آید چراکه تجربه نشـان داده اسـت حساب میآورند که این دستاورد بزرگی در سالمت عمومی بهدست می داخل محله به

های زیادی همراه نبوده است چراکه عالیت بدنی مانند تشویق مردم به ورزش و... با موفقیتکه راهبردهای فردی ارتقای ف

کلیت جامعـه را  گونه راهبردهاهایی دارند عموماً دران پایدار نیستند و همچنین اینافرادی که مبادرت به چنین ورزش اوالً

دهـد الزم و افـزایش می صـورت پایـدارعموم مـردم را به یرورو ارتقای راهبردهایی که میزان پیادهگیرد. ازایندر برنمی

هـای مخـتلط های محیطی، سرسبزی، مجاورت مقاصد، کاربریتوجه به عواملی مانند جذابیت نماید. بنابراینضروری می

... های صوتی کمتر، ایجاد محدودیت در سرعت ترافیک موتوری وهای مناسب، خطوط عابر ایمن، آلودگیرویمؤثر، پیاده

روی در مجاورت محـل سکونتشـان ترغیـب کنـد کـه تواند شهروندان را به قدم زدن و پیادههای محیطی میدر طراحی

 باشد.نتیجه آن ارتقای فعالیت بدنی افراد و سالمتی عمومی می
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