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  ده:يچك
انسان در حركت پياده به دليل توجه به محيط، ارتباط بيشتري با فضاي 

كند به همين دليل عناصر شهري در مسيرهاي  برقرار مي اطراف خود
شود تا افراد  پياده از اهميت بااليي برخوردار هستند. همين امر باعث مي

بيشتري از محيط و  تأثيرپياده در حركت آرام همراه با گفتگو و خريد، 
هويت آن بپذيرند. جداسازي فضاي حركت پياده از سواره عالوه بر كاهش 

هاي صوتي و محيطي، به بهبود رفت و آمد در  اثرات نامطلوب آلودگي
كند. در اين تحقيق ضمن توجه به طراحي و ساخت پنج  شهرها كمك مي
پرداخته شده  شهر تهران به عملكرد آنها بر كالبد شهري پياده راه كالن

، "رفت و آمد شهري" مؤلفهاست. براي انجام اين كار با تأكيد بر سه 
، تغييرات آنها را در "هويت شهري"و  "فضاي سبز و بهداشت محيطي"

هاي تحقيق از  دادهايم.  ها مورد نظر قرار داده راه نتيجه ساخت پياده
دگان از پرسشنامه طراحي و تكميل شده توسط كسبه محل و استفاده كنن

اي حاصل شده است.  هاي ميداني و منابع كتابخانه پياده راه به همراه يافته
ها از فرمول كوكران استفاده شده و حجم نمونه  براي تكميل پرسشنامه

و  "اي تك نمونه t "آزمون هايها از  در تحليل داده نفر است. 350
تايج استفاده شده است. ن SPSSدر نرم افزار  "واريانس يك طرفه"

مورد بررسي را در نتيجه  هاي مؤلفهها، ارتقاء مقادير  تحليلحاصل از 
كند. همچنين در تحليل واريانس يك طرفه،  ها بيان مي راه ساخت پياده

و  اين  داشتندها  مؤلفهپنج پياده راه اختالف معناداري در ميزان بهبود در 
پنج پياده راه ها در  مؤلفهتفاوت عملكردي در بين برخي به معني وجود 

  است.
 

پياده راه، كالبد شهري، رفت و آمد شهري، فضاي سبز،  هاي كليدي: واژه
  .هويت محلي، تهران

 
 
 

 

Abstract: 
In compare to driving, cycling and other transportation 
modes, people pay more attention to their surrounding and 
connect with the environment while they are walking. 
Therefore, urban elements closed to the walking paths 
should be considered as very important elements. 
Pedestrians, while talking and shopping, accept more 
impacts from the environment and its characters than any 
other occasions. Separating the pedestrian spaces from 
roadways and streets can decrease the effects of noise and 
environmental pollutions and finally improve the issue of 
commuting in the city. The present study focuses on 
designing and constructing five pedestrian zones in 
metropolitan of Tehran and investigates their functions on 
urban structure. In the present study, attention is paid to 
five pedestrian zones of Tehran metropolitan to 
investigate their effects on urban structure. To do this, the 
emphasis of the present study is on changes occurred in 
three criteria including: “urban commuting space”, “green 
space and environmental health”, and “urban identity”, 
after construction of the pedestrian zones. Main required 
data were collected from the questionnaire designed and 
completed by the local businessmen community and 
pedestrian zone users. Field and documentary data were 
used as well. The sample included 350 questionnaires 
selected by Cochran formula. The results indicated that 
the studied areas have already moved towards a 
homogeneous situation due to the construction of 
pedestrian zones. Also, in one-way analysis of variance, 
five pedestrian zones showed a significant difference of 
improvement among the criteria, which means that there 
is a functional difference between some of them. 

 
KeyWords: Pedestrian Zone, Urban Structure, Urban 
Commuter, Green Space, Local Identity, Tehran. 
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  مقدمه
و ترين عناصر منظـر شـهري اسـت    شهري يكي از مهمكالبد 

معاني گسترده زيبايي، جذابيت، شادابي، هويـت، كـارايي كـه    
- ها، خيابان ساختمان. ي هستند را دربرگيردهايي كالبد ويژگي

از ها، مراكز خريد، باغ هـا و فضـاي سـبز     ، ميدانها، پارك ها
ايـن  هستند. شهرها عناصر اصلي تحليل هاي ريخت شناسانه 

صورت هميشگي از آنها ه هايي كه ب عنوان ارگانيسمه عناصر ب
پـس از آن در طـول زمـان تغييـر شـكل       شـود و  استفاده مـي 

  ). 1997، مودن( يابند، مورد توجه قرار مي گيرند مي
ها بـه عنـوان يـك بخـش مهـم از شـهرهاي        راهپياده

امروزي براي سامان بخشي به فضاي شهري مـورد اسـتفاده   
گيرند. آنها نقش مهمي در افزايش سـرانه فضـاهاي    قرار مي

ات تـأثير پياده نسبت به سواره دارند و با جلب جمعيت پيـاده  
محيط شـهري در  دهند. منفي شهرهاي صنعتي را كاهش مي

صـورت پيـاده در    كه حضور انسان بـه  صورتي مطلوب است
شهرها ممكن و مقياس شـهرها نيـز مقيـاس انسـاني باشـد      

 مراكـز  در اغلـب ( خاص هاي محدوده ايجاد). 1377(كالن، 
 ايجـاد  شـامل  يـا  سـواره  تـردد  كامـل  حـذف  بـا ) شـهرها 

 شـهرهاي  در سـواره  ترافيـك  سـرعت  و زمـان  محدوديت
 شوندمي شناخته ترافيك سازي آرام حهايرط نام به آمريكا

  )112: 1382 ،جدلي(
به دليل حركت آرام پياده و ارتباط بيشتر با محيط اطراف، 

ها دوچندان اسـت. حركـت و    عناصر كالبدي در پياده راه تأثير
توجه به محيط، گپ و گفتگو با ديگران، خريد و لذت بردن از 
حضور در مكان باعث ماندگاري خاطرات و حـس تعلـق مـي    

هاي كالبد شهري بايستي قادر به پاسخگويي بـه   ويژگيشود. 
 نيازهاي فردي، اجتماعي، روانشناختي و همچنين منطبـق بـا  

(كاشـاني  هاي فضاي شهري خـاص باشـد    اهداف و مأموريت
ايـن موضـوع اهميـت توجـه بـه نقـش       ). 12- 17: 1393جو، 

عملكرد،  در انعطاف كالبد، در انعطافكند. كالبدي را بيان مي
 سطحي، ايمني در مقابل هاي آب و گياهي پوشش از استفاده

 هـاي كيفيـت فضـاي    سواره، و امنيت پياده در محيط از مؤلفه
  ).1384شهري است. (پاكزاد، 

بناها، محيط و مـردم در   تأثيرشناخت يك شهر از روي 
شهر به عنوان يك كل (شامل سـاختمانها  ماند.  ذهن باقي مي

زندگي   و ساكنان آن) يك فرايند تعاملي ميان انسان و محيط
اين فرآينـد، مطالعـه    ابعاداست. در تالش براي شناسايي اش 

توان تصوير  ترين مبنايي است كه مي سبجنبه كالبدي آن منا
جوهر كالبدي و سـازمان  زيرا  كلي شخصيت را بر آن بنا نمود

مير مقتدايي، آن است ( ي ترين و پايدارترين جنبه آن محسوس
هـا و   هاي كليدي ساخت پياده راه ). توجه به ويژگي35 :1383

شناخت نكات مثبت و منفي آن، ما را از ايجاد بناهاي بـزرگ  
انگيز با اقتصادي با حداكثر استفاده از سطح به فضاهاي خاطره

  حس تعامل با مردم رهنمون مي سازد. 
 وابسـتگي  جهـان،  سـطح  در شهرها ي عمده نقايص از

 و از حفـظ  تخلـف  و سـواره  حركـت  بـه  نيـاز  حـد  از بـيش 
 يكي امر اين. است پياده حركت و پياده فضاهاي ساماندهي

 ارزشـهاي  افـول  و شـهري  كيفيـت  كاهش عمده عوامل از

 محسـوب  شـهري  فضاهاي در بصري و فرهنگي اجتماعي،

 در وضعيت اين برابر در جويي و چاره واكنش براي. شود مي
 جديـدي  هـاي ديدگاه و هاگرايش گذشته، ي دهه چند طول

 بـه  آن از كه است شده مطرح جهان ريزيعرصه برنامه در

شـود (توسـلي،    مـي  يـاد  گستري پياده يا سازي پياده جنبش
 مشـاهده  بـراي  امكـان  مهمتـرين  روي، پيـاده ). 54: 1386
و  زنـدگي  تحـرك  و شـور  احسـاس  و ها فعاليت و ها مكان
 بـه  شـهر  محـيط  در نهفتـه  هـاي  جاذبه و ها ارزش كشف
 هويـت فضـايي،   ادراك نظـر  از پديـده  اين آيد. مي حساب
 اساسي اهميت از زيبايي دريافت و محيط به تعلق احساس
جداسازي فضـاي پيـاده    ).1378زاده، مهدي(  است برخوردار

از وسايل نقليه موتوري، افزايش امنيت پياده، افزايش فضاي 
هاي محيطـي، ايجـاد مسـيري مناسـب     سبز، كاهش آلودگي

براي گشت و گـذار و حفاظـت از بناهـاي تـاريخي از عمـده      
آنها بـر   تأثيرها است كه از زاويه راهترين داليل ساخت پياده

هــاي كالبــدي شــهر تهــران مــورد توجــه قــرار  بهبــود جنبــه
 گيرد.   مي

) 1اي از مباني نظري و تحقيقات مـرتبط در جـدول (  گزيده
  آورده شده است.
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  گزيده پيشينه و مباني نظري تحقيق .1جدول 

  
  

  هاي مورد مطالعهراههاي پيادهويژگي
مطالعه و عملكرد آنها راه شهر تهران در اين تحقيق پنج پياده

بر بهبود فضاي كالبدي مورد توجه قرار گرفت. اين سنجش با 
 هاي عملكردي آنها انجـام شـده اسـت.    اي بين مؤلفه مقايسه

ــاه     ــژوهش از دي م ــن پ ــه اي ــات اولي ــاز و  1393تحقيق آغ
يز زماني بهـار، تابسـتان و پـاي     هاي گوناگون آن در بازه بخش
راه چهـار پيـاده  به اتمام رسيد. محدوده مطالعاتي شامل  1395

شهر تهران اسـت   20و يك پياده راه در منطقه  12در منطقه 
) آورده 1راه در اين تحقيق در نقشه ( موقعيت مكاني پنج پياده

  شده است.

  
  هاي مورد مطالعه در شهر تهران راهموقعيت مكاني پياده .1نقشه 

 20راه در منطقه اين پياده :پياده راه خيابان حرم
شهرداري تهران، خيابان حرم، مابين ميدان شهر ري و بازارچه 

راه در حرم عبدالعظيم حسني (ع) قرار دارد. ساخت اين پياده
به انجام رسيد؛ كف خيابان سنگ فرش شده، نماي  1388سال 

مغازه هاي اطراف بهبود يافته، مبلمان شهري مناسبي در مسير 
در موارد  به جزرفت و آمد وسايل نقليه موتوري  نصب شده و

  ).1ضروري ممنوع شده است (عكس (
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 1395پياده راه خيابان حرم، پاييز  .1عكس 

  
اين پياده راه در خيابان صـف در   :راه سپهساالرپياده

شهرداري تهران قرار دارد. در اجراي آن كف خيابان  12منطقه 
شـده، مبلمـان شـهري و    ها بهسازي  سنگ فرش شده و جداره

). 2و (عكس ( هاي بصري در مسير جايگذاري شده برخي المان
بنــد از خودروهــا و  مســيرهاي اصــلي و فرعــي هــم توســط راه

موتورسيكلت ها حذف شده است. ايـن خيابـان از دوره پهلـوي    
دوم مكاني تجاري براي بورس كفش بوده كه با توجه به حجم 

راه تبديل شـده  عبر ويژه پيادهبه م 1385جمعيت در آن، از سال 
  ). 20: 1391است (كريمي مشاور و نگين تاجي، 

اين پياده راه در خيابان پانزده خرداد در  :راه بازارپياده
قرار دارد. ساخت پياده راه بازار در  12محدوده شهرداري منطقه 

-نشيني مغازهدر اجراي آن با عقب به پايان رسيد و 1391سال 

بي عرض مسير افزايش يافت. كف مسير سنگ ها در ضلع جنو
فرش شده و مبلمان شهري نسبتاً مناسبي نصب شده است. سر 

ها شكلي منظم و سنتي به خود گرفت و فضاي سبز  درب مغازه
خرداد  15درآن افزايش يافته است. پياده راه بازار در خيابان 

 به جزحدفاصل چهارراه گلوبندك تا ابتداي خيابان ناصرخسرو  
در موارد ضروري بر روي وسايل نقليه موتوري بسته شده است. 

اجتماعي  –اين محدوده جزو مهم ترين فضاهاي اقتصادي 
: 1383رود (قريب،  به شمار مي طتهران و از پر ازدحام ترين نقا

 وسايل نقليه موتوري). براي اعمال اين محدوديت از عبور 24
شود  هاي اطراف تا ورودي پياده راه جلوگيري مي در خيابان

  ).3(عكس 

 1395راه سپهساالر، پاييز پياده .2عكس 

  

  
  1395پياده راه بازار، پاييز  .3عكس 
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 12اين پياده راه در منطقه  :راه هفده شهريورپياده
به يك محور با هدف تبديل آن شهرداري تهران قرار دارد و 

در حد فاصل ميدان امام حسين(ع) تا  »آئينيفرهنگي و «
از گذشته به عنوان يك ميدان شهدا ساخته شد. اين مسير 

محور نمايشگاه هاي فروش اتومبيل و موتور بوده است كه از 
و تبديل آن به پياده راه تعداد زيادي از آنها به  1391سال 

خيابانهاي اطراف نقل مكان نموده اند (فالح منشادي، روحي، 
راه، كف . در تبديل اين خيابان به پياده)20: 1394خداوردي، 

مسير سنگ فرش شده و مسير عبور آبهاي سطحي به زيبايي 
شكل گرفته است. پس از پنج سال به دليل اعتراضات فراوان 
كسبه و مردم در اين مسير دسترسي محلي حد فاصل خيابان 

موتوري صفا تا ميدان شهدا براي رفت و آمد وسايل نقليه 
  ).4فراهم شده است (عكس 

  

  
  

 1395پياده راه هفده شهريور، پاييز  .4عكس 

  

اين پياده راه در كوچه مروي راه كوچه مروي. پياده
شهرداري تهران قرار دارد و كار ساخت آن در  12در منطقه 

به اتمام رسيد. اين پياده راه از تقاطع خيابان ناصر  1385سال 
 مروي بازارچه عودجاالن ادامه دارد. كوچهخسرو شروع و تا 

در انجام اين  است. و قديمي تهران تاريخي هاي كوچه از يكي
طرح تأسيسات فاضالب و برق رساني به زير زمين منتقل شد و 
ورودي مغازه ها در مسيري طاقي شكل با سبك سنتي قرار 

  ).5گرفت (عكس 
  

 

  1395راه كوچه مروي، پاييز پياده .5عكس 
 

  ها و روش كارداده
دهنـد   جامعه آماري در اين تحقيق را تمامي افرادي تشكيل مي

هـا   ها بر زندگي، كـار، آرامـش و امنيـت آن    راهكه به نوعي پياده
گذاشته و در مزايا و مضرات آن سهيم هستند. رهگـذران،   تأثير

كسبه محلي، خريد كنندگان، استفاده كنندگان از وسايل حمل و 
انندگان وسايل حمل و نقل خصوصي و عمـومي،  نقل عمومي، ر

  از آن جمله هستند.  آموزانكارمندان، دانش
اين تحقيق در قلمرو مطالعـات آمـايش شـهري و طـرح     
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باشـد و بـه    ريزي شهري و شهرسـازي مـي   ها در برنامه راهپياده
بررسي رابطـه بـين ايجـاد مسـيرهاي پيـاده محـور و كـاهش        

همچنين مطالعه و بررسـي   پردازد. مشكالت كالبدي شهرها مي
شـان در سـامان    هاي شـهر تهـران و ميـزان اثربخشـي     راه پياده

بخشي به فضاي كالبدي و بصري پيرامون خود مورد توجه بوده 
 است. 

- هاي جمع دات ميداني، دادهـق از مشاهـاي تحقيـهداده

نظران حوزه شهري، نظرسنجي از كسبه آوري شده از صاحب
ها،  رسشنامه توسط رهگذران در پياده راهمحل و تكميل پ

هاي مورد نظر هاي اطالعاتي محدوده هاي آماري و نقشه روش
بدست آمده است. بر اساس ديدگاه جغرافيدانان در مطالعات و 
برنامه ريزي شهري، به سه بعد محيطي، اجتماعي و اقتصادي 
در مورد هر پديده شهري و تحقيقي توجه مي شود. در مورد 

ها اين سه بعد براي تعيين ميزان عملكرد  پياده راه ساخت
ساخت اينگونه مسيرها در بهبود حركت پياده در شهر تهران 

  مورد نظر است. 
ها بر بهبود كالبد شهري با راهدر مطالعه عملكرد پياده

ديدگاه جغرافيايي به سنجش تغييرات سه مؤلفه در بعد كالبدي 
. اين مؤلفه ها در شهر تهران پرداخته شده است راه ساخت پياده

ها شامل بهبود رفت و آمد شهري، بهبود فضاي سبز و كاهش  
هاي در  گويه مؤلفهبخشي هستند. براي هر آلودگي، و هويت

ها پرسشنامه طراحي و مورد سنجش قرار گرفته اند. اين گويه
-ري ميها را در سامان بخشي به فضاي شه راهعملكرد پياده

  ).1(شكل  نجندس

 هاهاي بعد كالبدي در ساخت پياده راهمؤلفه .1شكل 
  

، در تغييرات كالبدي مؤلفهدر طراحي پرسشنامه، براي هر 
پرسش) طراحي شده اند.  11گويه يا پرسش (در مجموع  4تا  3

  "1اس پـي اس اس "هاي آماري و در نرم افزار  ها با روش پاسخ
هاي نهايي به صـورت جـداول و نمودارهـا     شده اند، داده تحليل

گيري بر  استخراج شده است. اين مقادير ما را در تحليل و نتيجه
  اند.هاي اوليه كمك كردهمؤلفهاساس 

هاي  پرسش شوندگان به هر يك از سئواالت بهبود گويه
هـا در مقيـاس    فضاي كالبد شهري در نتيجه سـاخت پيـاده راه  

، "بسـيار كـم  تأثير "، " تـأثير  بـي  "ن پاسخ هـاي  از بي 2ليكرت
يكي را انتخـاب    "بسيار زياد تأثير"و  "زياد تأثير "، "كمتأثير"

داده شـده   4نموده اند. به پاسخ ها به ترتيب امتيازات صـفر تـا   
  است. 

ــل در خصــوص   ــراي تحلي ــاده«ب ــرد پي ــا در  راه عملك ه
آزمون "، از »بهبود كالبد شهري برآنها  تأثيرشهر تهران و  كالن
 "4تحليـل واريـانس يـك طرفـه    "و  "3اي تك نمونـه   tتحليل

حد متوسط و معيار  2ها امتياز  در اين تحليلاستفاده شده است. 
ها بر اساس فرمول كوكران  تعداد پاسخنامه سنجش قرار گرفت.
راه  كـدام از پيـاده   هر در دست آمد كهبه 350نمونه اي به حجم 

  پرسشنامه پاسخ داده شد. 70مورد بررسي، هاي 
هاي شهر تهران بر بهبود  در مطالعه عملكرد پياده راه

و گويه هاي آنها به ترتيب  مؤلفههاي كالبدي سه  ويژگي
عبارتند از: الف) كاهش مسيرهاي رفت و آمد وسايل نقليه، 
- افزايش مسير پياده و دوچرخه، امنيت و سالمت (فضايي

زايش كاربري فضاي سبز و كاهش آلودگي عملكردي)؛ ب) اف
انگيز  محيطي)؛ ج) ايجاد هويت بومي و ملي، خاطره- (فضايي

 اجتماعي). - بودن و حس مكان (فضايي
 

 شرح و تفسير نتايج

هـاي   در شهر تهران تمـامي مؤلفـه   يافته هاي ميدانيبر اساس 
راه مطلوب مانند وجود پاركينـگ مناسـب    اصلي براي يك پياده

ها، فضاي سبز، مبلمان شهري كافي و ايجاد شـرايط   در ورودي
طـور كامـل وجـود نـدارد. بيشـتر كمبودهـاي       استفاده شبانه، به

هـاي فضـاي مناسـب احـداث، بـوده       موجود به دليل محدوديت
ديريت شهري تالش نموده است تا با امكانـات  است. اما نهاد م

  راه را ايجاد كند.  موجود بهترين شكل پياده

                                                      
1. SPSS 
2. Likert scale 
3. One-Sample Test 
4. ANOVA 
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هـا در وهلـه اول بـه خـاطر      راه استفاده كنندگان از پيـاده 
كننـد. زيـرا سـاخت اكثـر      مراكز خريد از آن استفاده مـي   جاذبه
هاي پر تردد مراكز خريد بـوده   هاي شهر تهران در محل راهپياده

گونه مسـيرها   ازار تهران، سپهساالر و كوچه مروي از ايناست. ب
هستند. در رده بعدي عبور و مرور شهروندان به خاطر دسترسي 
به مراكز تاريخي، فرهنگي و مذهبي است. بازار تهران به دليـل  
قرار گرفتن در مسير اماكن تاريخي اطـراف و خيابـان حـرم بـه     

حســني (ع) از  دليــل قــرار داشــتن در ورودي حــرم عبــدالعظيم
ها هستند. خيابان حرم داراي مراكز خريد است  راه گونه پياده اين

اما دسترسي به آستان حضرت عبدالعظيم(ع) عامل اصلي تـردد  
باشد اما در بازار، توجه به خريد عامل مهمتري نسبت  در آن مي

راه  به بازديد آثار تاريخي در استفاده از مسير پيـاده اسـت. پيـاده   
راه ان داراي بيشترين استفاده كننـده و در مقابـل پيـاده   بازار تهر

  هفده شهريور كمترين تردد را دارد.
حضور عابران پيـاده   ،اند مسيرهاي پياده تهران توانسته

تر نمايند. اسـتفاده ايمـن پيـاده و فضـاي      را در شهر پر رنگ
مناسب براي گشت و گذار و خريد، احساس آرامش را بـراي  
شهروندان به ارمغان آورده اسـت. عـالوه بـر آنكـه بـا نبـود       

هاي صوتي و هـوا كمتـر شـده     وسايل نقليه موتوري، آلودگي
هايي از اين  اجراي طرح است. شلوغي و آلودگي شهر تهران،

دست را اجتناب ناپذير نموده است ولي بايد توجه داشت كـه  
تواند مشكالت شهري  ريزي نشده مي هاي برنامه انجام پروژه

  بيشتر ايجاد كند.
فراوانـي   توزيـع هـا و  پرسـش  هاي پرسشنامه.يافته

) نشان داده شـده  2ها در جدول ( راه ها به آنها در باره پيادهپاسخ
  ت.اس

گـذاري   تـأثير سؤاالت پرسشـنامه بـراي تحليـل ميـزان     
 شـهر تهـران   ها در بهبود عملكرد كالبدي كـالن راه احداث پياده

هـا تـا چـه     انتخاب شده، پرسش مؤلفهبوده است و اينكه در هر 
باشد. البته پيش از پاسخ  مؤثرميزان توانسته است در اين رابطه 

انـدازه    869/0به  پرسشنامه، پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ 
  اعتبار بااليي است.گيري شد كه 

در  مؤلفـه هـاي  آن   ، بر اساس ميانگينمؤلفهميانگين هر 
  ) آورده شده است. 3پنج پياده راه در جدول شماره (
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هاي  راه هاي كالبد شهري در پيادهمؤلفهميانگين امتياز . 3جدول 
  گانه تهران پنج

 نام پياده راه
تعداد 
 پاسخنامه

رفت و 
آمد 

ش

بهداشت 
و فضاي 

نماي 
 هويتي

0 15/2 70/2  70خيابان هفده 

0 47/2 73/2  70  بازار تهران

7 31/2 65/2  70  خيابان حرم

8 91/2 41/2  70  كوچه مروي

8 19/2 57/2  70  سپهساالر
6 21/2 61/2  70پياده  5مجموع 
هـا را در   ها در پرسشنامه مؤلفهدست آمده براي ههاي ب داده
  ) نشان داده شده است.5) تا (2هاي ( شكل

هاي شهر تهران  راه توزيع فراواني امتيازهاي عملكرد پياده .2شكل 
  در بهبود شرايط رفت و آمد شهري (عملكردي)

  
هـا بـر    راه ات سـاخت پيـاده  تأثيردهد  ) نشان مي2شكل (

 61/2ميـانگين   بهبود شرايط رفت و آمد شـهروندان (پيـاده) بـا   
ها در تهـران   راه باالتر حد متوسط بوده است. از آنجايي كه پياده

انـد، تـا حـد     عمدتاً در مسيرهاي خريد و پر بازديد سـاخته شـده  
اند به سهولت حركت پياده كمك كننـد. در ايـن    زيادي توانسته

ويژه از نظر امنيت در نتيجـه  ه شكل بهبود رفت و آمد شهري، ب
  دست آمده است.هها ب راه ساخت پياده

تهران   هاي راه توزيع فراواني امتيازهاي عملكرد پياده .3شكل 
  سبز و بهبود بهداشت (محيطي) درافزايش فضاي

  
هـا   راه در خصوص كمك پياده دست آمدههاز پاسخ هاي ب

) 3(به گسترش فضاي سبز و بهبـود بهداشـت محيطـي، شـكل    
كه بهبود فضاي سبز و بهداشت محـيط بـر اثـر     شود نتيجه مي

ها نسبتاً مناسب است. بهبود بهداشت و پاكيزگي  راه ساخت پياده
بـه خـود اختصـاص داده     مؤلفهمحيط بيشترين ميزان را در اين 

  است.
هـاي آمـاري در مـورد ميـزان موفقيـت       همچنين از داده

هويت هاي تهران در افزايش حس تعلق و ايجاد  راه ساخت پياده
 مؤلفـه  ايـن  در دسـت آمـده اسـت.   ) بـه 4بومي و ملي، شـكل ( 

 مـي  نشـان  سـنجش  معيـار  به نسبت را 69/0 امتيازي اختالف
 كالبـدي  مؤلفـه  هاي گويه بين در رشد بيشترين مقدار اين. دهد
  .است

هاي شهر تهران  راه توزيع فراواني امتيازهاي عملكرد پياده.  4شكل 
  هويت بومي (هويتي)در بهبود هماهنگي محيطي و 
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هـا توانسـته اسـت از شـلوغي و      بنابراين ساخت پياده راه
ازدحام و ترافيك بكاهد و فضايي مناسب براي رفت و آمد پياده 

-وجود آورد. باز شدن فضا اين فرصت را بهبه دور از ترافيك به

وجود آورده است تا مديريت شـهري بتوانـد بـه ايجـاد عناصـر      
بافت و تاريخچه محل بپردازد. پاسخ  شهري و سنتي متناسب با

  هاي بدست آمده هم اين موضوع را تائيد مي كند.
و تركيـب آمـاري نتـايج بدسـت      مؤلفهضمن بررسي سه 

آمده، ميـزان تغييـرات مفيـد كالبـدي از ديـد پاسـخگويان بـه        
  ) بدست آمده است. 5سؤاالت مطابق شكل (

امتيــازي را نســبت بــه معيــار  5/0ايــن شــكل اخــتالف 
هـا   راه نجش دارد كه بهبود ساختار كالبدي بر اثر ساخت پيـاده س

دهد. در اين بين بهبود هويت شـهري و ايجـاد حـس     نشان مي
مكان باالترين ميزان را داشته است. پس از آن بهبود در رفت و 

  آمد شهري و در نهايت بهيود بهداشت و فضاي سبز قرار دارد.
هاي بومي، ملي و  المان اطراف وها با محيط  راه پياده

اند. اين همخواني ايجاد كرده همخواني شكل زندگي ايراني
باعث پذيرش بيشتر ساختار شهري از سوي شهروندان شده 

 كند. چنيني فراهم ميهاي اين است كه زمينه را براي ادامه طرح

هاي شهر  راه توزيع فراواني امتيازهاي عملكرد پياده .5شكل 
  كالبدي تهران در ايجاد تغييرات

براي آزمون اين فرضيه كه ايجاد پياده راه ها در بهبـود  
بوده اند و اين بهبودي در ميان پياده راه ها  مؤثركالبد شهري 

آزمـون تـك    از شدت و ضعف برخـوردار اسـت بـه ترتيـب از    
يـك طرفـه اسـتفاده شـده      آزمون تحليل واريانسو اي  نمونه
 است.

 هـا  فـرض  آزمـون  بـراي  ايـن : اي آزمون تك نمونـه 
در شـود.   يـك جامعـه اسـتفاده مـي    در ميانگين پارامتر پيرامون 

بـراي نتـايج    اي نمونـه  تك t ) نتايج حاصل از تحليل4جدول (
هـاي   گذاري گروه بدست آمده از پرسشنامه ها آمده است. ارزش

مقايسـه شـده اسـت. همـانطور كـه      ) 2نمونه با معيار سنجش (
مشاهده مي شود سـطح معنـاداري در مـورد تغييـرات كالبـدي      

ها راه پياده"است در نتيجه مي تواند تأييد شود كه 05/0كمتر از 
شـهر   باعث ايجاد تغييرات در جهت بهبود كالبد شهري در كالن

 ."اند تهران شده

  
براي سنجش بهبود  اي نمونه تك t نتايج آزمون .4جدول 

 هاي كالبدشهريمؤلفه

tآماره  هامؤلفه
  سطح

معناداري
 ميانگين
انحراف

حد 
ينپاي

حد باال

 68/0 54/0 61/0 000/0 78/17شهري آمد و رفت

 و سيز فضاي
 بهداشت

79/3 000/0 21/0 1/0 31/0 

 78/0 59/0 69/0 000/0 27/14 شهري هويت

  
و مقايسـه   مطالعه برايتحليل واريانس يك طرفه. 

روش  ازدرباره يك متغير مسـتقل   جامعهبيش از دو  درميانگين 
شود. با رد فرض صفر در  مياستفاده تحليل واريانس يك طرفه 

پذيريم كه اختالف معناداري بين حداقل دو گروه وجود  واقع مي
   دارد.

شود سطح معناداري  ) ديده مي6جدول (طور كه در همان
 و اين نمايانگر وجوداست  05/0بين پياده راه ها كوچكتر از 

 ها در پياده راه مؤلفهمقادير يك يا چند  اختالف معنادار بين
 است. 

هاي كالبد  مؤلفهها در  راه نتايج آناليز واريانس بين پياده. 6جدول
 شهري

  سطح
معنا داري

مجذور 
ميانگين

مجموع 
 مربعات

  مؤلفه

 بهبود استفاده از مسير 6/4 15/1 024/0

محيطي بهداشتو  سبز فضاي 9/11 98/2 02/0
بومي و ايجاد حس مكان هويت 47/45 37/11 000/0
 كالبديتغييرات  92/8 23/2 001/0
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 از آنها ميزان و اختالف بين پياده راهها دادن نشان براي
) 10( تا) 6( هاي جدول در شد. استفاده توكي تعقيبي آزمون
 پنج در ها گويه مقادير. است شده داده نشان آزمون اين نتايج
 معناداري سطح با همگن گروه دو در بررسي، مورد راه پياده
  .اند شده بندي دسته 05/0 از بيش

) امتياز نسبتاً پايين پياده راه كوچه مروي در بهبود 7جدول (
رفت و آمد شهري را نشان مي دهد. در بررسي هاي ميداني از 

شود.  اين مسير تغييري در عرض گذر بعد از بازسازي ديده نمي
 وبهسازي كف، بازگرداندن نماي ديرين، عمده تغييرات در 

  بوده است. احياي دوباره بازار سنتي
  

ها در گروه هاي همگن بر اساس  گروه بندي پياده راه .7جدول 
د پياده و دوچرخه آم و رفتبهبود شرايط  مؤلفهمقادير بدست آمده در 

  در آزمون توكي

 راه پياده نام
تعداد 

پرسشنامه
 2گروه  1گروه 

  41/2 70 مروي كوچه

 57/2 57/2 70 )صف خيابان( سيهساالر

 65/2 65/2 70 حرم خيابان

 70/2  70 شهريور هفده

 73/2  70)خرداد پانزده خيابان( بازار

 574/0 061/0  سطح معناداري

 اند هاي همگن نمايش داده شده ها در زيرمجموعه ميانگين گروه

  
در بهبود فضاي سبز و بهداشت در اثر ساخت پياده راه، 

ترين امتيازات را به  كوچه مروي، سپهساالر و خيابان حرم پايين
خود اختصاص دادند. در مشاهدات ميداني پياده راه هاي كوچه 
مروي و سپهساالر هم تغيير محسوسي در ميزان فضاي سبز و 

شود. اما در پياده راه  بهبود بهداشت محيطي آنها مشاهده نمي
هفده شهريور يك رديف درختچه به ضلع شرقي مسير اضافه 

راه از داشتن شده است. كوچه مروي قبل و بعد از ساخت پياده
  )8فضاي سبز محروم بوده است (جدول 

  

دست آمده هها بر اساس مقادير ب راهگروه بندي پياده .8جدول 
  در آزمون توكي بهداشت وبز س فضايدر گويه 

 راه پياده نام
تعداد 

پرسشنامه
 2گروه  1گروه 

  91/1 70 مروي كوچه
 15/2 15/2 70 شهريور هفده

 19/2 19/2 70)صف خيابان( سيهساالر

 31/2  70 حرم خيابان

 47/2  70)خرداد پانزده خيابان( بازار

 328/0 129/0  سطح معناداري

 اند هاي همگن نمايش داده شده ها در زيرمجموعه ميانگين گروه

  

) 9دست آمده از نظر سـنجي مطـابق جـدول (   هدر نتايج ب
هويت شهري  هفده شهريور كمترين امتياز را در بهبود  پياده راه

بدست آورده است. با اينكه اين مسير يـك پيـاده راه فرهنگـي    
مشاهدات ميداني، هيچ المان سنتي و  دربيني شده بود اما پيش

يا فرهنگي در آن مشاهده نشد. شكل سـردرب مغـازه هـا نيـز     
كنند. البتـه در   همچون گذشته از هماهنگي خاصي پيروي نمي

برخـي المانهـاي   پيـاده راه)  (ضلع شمالي ميدان امام حسين(ع) 
انـد. پيـاده راه بـازار (خيابـان پـانزده        مذهبي تهيه و نصب شده

باالترين امتيـاز را داشـته    ،خرداد) در ايجاد هويت و حس مكان
  است.

دست آمده در هها بر اساس مقادير ب راهبندي پيادهگروه .9جدول 
  شهري در آزمون توكي هويت مؤلفه

 راه پياده نام
تعداد 

پرسشنامه
 2گروه 1گروه 

  00/2 70 شهريور هفده

 71/2  70 حرم خيابان

 83/2  70 )صف خيابان(سيهساالر

 84/2  70 مروي كوچه

 05/3  70 )خرداد (پانزده بازار

 112/0 00/1  سطح معناداري

 اند هاي همگن نمايش داده شده ها در زيرمجموعه ميانگين گروه
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در نهايت با استفاده از آزمون توكي بر مقادير كالبد 
گذشته بدست آمد كه  مؤلفهشهري، برآوردي از مجموع سه 

هاي شهر تهران نشان  ميزان بهبود كالبد شهري را در پياده راه
) در دو گروه 10دهد. اين مقادير مطابق جدول شماره ( مي

دهد  يمقادير اين جدول نشان مهمگن نشان داده شده است. 
كه پياده راه هفده شهريور در بهبود مؤلفه كالبد شهري امتياز 
كمتري نسبت به چهار پياده راه ديگر كسب نموده است و پياده 

  ) بيشترين امتياز را دارد.خرداد پانزده خيابان( بازارراه 
  

ها بر اساس مقادير بدست آمده  گروه بندي پياده راه .10جدول 
  با آزمون توكي شهري كالبداز بهبود 

  

  گيري بحث و نتيجه
در پياده هاي كالبد شهري  مؤلفهميانگين ها از  بر اساس يافته

، بهبود در هويت و ايجاد حس مكان با ميانگين تهرانهاي  راه
 سپس متياز را به خود اختصاص داده است،بيشترين ا 69/2

و در آخر   61/2 با ميانگينبهبود در شرايط رفت و آمد شهري 
سومين جايگاه  21/2بهبود بهداشت و فضاي سبز با امتياز نيز 

  را دارد. 
پياده راه بازار  باالترين  ،در بين پنج پياده راه بررسي شده

 5/36دارد. اين محور افزايش  مؤلفهامتيازات را در هر سه 
درصدي در  5/23،  "بهبود رفت و آمد شهري"درصدي در 

هويت "درصدي در  5/52و  "سبز بهداشت محيطي و فضاي"
هاي كوچه مروي  ترين نتايج را پياده راه را دارد. ضعيف "شهري

درصد رشد  5/20و هفده شهريور دارند. پياده راه كوچه مروي با 
بهداشت "درصد كاهش در  5/4و  "رفت و آمد شهري"در 

و پياده راه هفده شهريور بدون رشد در  "محيطي و فضاي سبز
هاي بررسي  مؤلفهترين نتيجه در  پايين "شهري بهبود هويت"

با محاسبه ميانگين تمامي امتيازات كالبدي  اند. شده را داشته
) خواهد 11ها مطابق جدول شماره ( راه نتايج كلي براي پياده

  بود. 
  هاي كالن شهر تهران رتبه بندي پياده راه .11جدول 

 ميانگين امتياز نام پياده راه
درصد امتياز 
 عملكردي

  %5/37  75/2  خرداد) 15بازار تهران (

 %28  56/2  خيابان حرم

سپهساالر (خيابان 
(  

53/2  5/26%  

  %5/19  39/2  كوچه مروي

 %14 28/2  خيابان هفده شهريور

 %25 50/2  مجموع پنج پياده راه

  

  
  ها راهشهري در پيادهنمودار خطي ميانگين بهبود كالبد  .6شكل 

 
بازار تهران توانسته ظاهر بسيار نابسامان و پياده راه 

خرداد در جنب بازار تهران را به فضايي باز، با  15شلوغ خيابان 
  نمايي زيبا و مناسب براي پياده روي و خريد تبديل نمايد.

پياده راه حرم بعد از بازار دومين جايگاه را دارد. ساخت 
داشت و ايجاد هاي بهبود رفت و آمد پياده، به اين مسير از جنبه

هويت بومي وضعيت مناسبي را بوجود آورده است. البته در 
ها در دو  مشاهدات ميداني نامنظم بودن سردرب و ورودي مغازه

  طرف مسير كامالً به چشم مي خورد.
راه سپهساالر در رفت و آمد شهري و ايجاد حس پياده

مكان عملكرد موفقي داشته است. حركت روان پياده، مبلمان 
اسب شهري و وجود نظم نسبي در نماي مغازه در اين محور من

به چشم مي خورد. اين پياده راه در خصوص وجود فضاي سبز 
  و بهداشت محيطي با وضعيت مطلوب فاصله دارد.

راه كوچه مروي كمترين بهبود كالبد شهري در پياده

 راه پياده نام
تعداد 

پرسشنامه
 2گروه  1گروه 

  28/2 70 شهريور خيابان هفده
  39/2 70 مروي كوچه
 53/2  70 )صف خيابان( سيهساالر

 56/2  70 حرم خيابان

 75/2  70 )خرداد 15 خيابان( بازار

 316/0 114/0  سطح معناداري

  اند هاي همگن نمايش داده شده ها در زيرمجموعه ميانگين گروه
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رفت "طور و همين "فضاي سبز و بهداشت محيطي"هاي  گويه
ا داراست. عرض كم كوچه امكان ايجاد فضاي ر "و آمد شهري

سبز را در آن محدود كرده است اما ظرفيت نصب مبلمان 
شهري در آن وجود دارد. ساخت پياده راه در اين مسير توانسته 

ها و كفپوش مسير را نوسازي و انجام  است نماي مغازه
هاي شهري را بهبود ببخشد. با اين تغييرات ساختار  فعاليت

وغ مسير، منظم و تا حدي به المانهايي با هويت بومي بسيار شل
آراسته شده است اما با وجود قدمت تاريخي اين محور، شكل 
بازسازي و ويترين مغازه ها حس يك مكان قديمي را انتقال 

  دهد.  نمي
پياده راه هفده شهريور در مجموع كمترين امتياز را در 

د اجراي طرح، اين بهبود كالبد شهري دارد. با وجود هزينه زيا
پروژه نتوانسته است در بهبود هويت شهري و ايجاد حس مكان 
تغييري ايجاد كند. با آنكه شرايط براي استفاده عابران پياده و 
دوچرخه سواران مهيا گشته است اما عدم استقبال كسبه و 
ساكنين از آن باعث شده تا كسب و كار رونق خود را از دست 

  شدت كاهش يابد. بدهد و رفت و آمد به 
) نشان مي دهد كه بهبود در كالبد 11جدول شماره (
، ميزاني 5/2هاي تهران با ميانگين امتياز  شهري در پياده راه

درصد دارد و اين نشان دهنده موفقيت آنها در  25بيشتر از 
  سامان بخشي به فضاي شهر تهران است. 

 ها در تهران تجربه موفقي در حفظ و ساخت پياده راه
ارتقاي كالبد شهري از خود بجا گذاشته است. كاهش برخي 
معضالت، بهبود فضاي شهري و حفاظت از بناهاي تاريخي 
باعث مي شود تا نهاد مديريت شهري در آينده نيز طرح هايي 

  از اين دست را اجرا كنند.
ها و مطالعات  بر اساس نتايج بدست آمده از پرسشنامه

تهران و همينطور مقايسه آنها با  هاي شهر ميداني در پياده راه
هاي موفق در ديگر كشورها، الزم است تا پيشنهادهايي  راه پياده

  در اين زمينه ارائه شود:
رساني و نظرسنجي در مورد  ضروري است اطالع -

ها، در بين  راه هاي شهري بخصوص ساخت پياده اجراي طرح
ي شهر  سكنه و كسبه محل به عنوان يكي از مراحل آمايش

پيش از اجراي طرح گنجانده شود. اين كار از به هدر رفتن 
  كند.  هاي ملي و نارضايتي عمومي جلوگيري مي سرمايه

هاي ميداني مشخص شد  از نتايج نظرسنجي و يافته -
كه وجود فضاي سبز مناسب و مبلمان شهري نقش بااليي در 

تا  راه دارد لذا پيشنهاد مي شود رضايت شهروندان از يك پياده 

  هاي آتي به اين مورد توجه بيشتري شود. در طرح
شهر تهران داراي تراكم جمعيتي بااليي اسـت و   كالن -

هـايي خلـوت و سرسـبز را     راه توان تصور پياده با اين شرايط نمي
لذا ساخت هاي محدود و مختص پياده را كرد.  كه داراي كاربري

را پـيش از  هـاي مناسـبي    ريـزي  اين مسيرها، تحقيقات و برنامه
طلبـد. در   بيني نتـايج مـي   اجرا براي تحقق بيشتر اهداف و پيش

راه براي سـامان بخشـي بـه برخـي      غير اينصورت با ايجاد پياده
  وجود خواهد آمد.مشكالت شهري، معضالت ديگري به

شايد تهران در برخي شرايط با هيچ شهر ديگري قابل  -
ت موجود، شبيه مقايسه نباشد اما در بسياري از موارد، مشكال

اند. استفاده از  هاي دنيا داشته مشكالتي است كه ديگر شهر
راه  تجربيات موفق ساير شهرها بويژه در زمينه ساخت پياده

بخشي به  تواند راهكاري عقالني در بهبود شرايط و سامان مي
فضاي شهري باشد. از اين رو انجام تحقيقاتي پيش از اجراي 

شده در ساير كشورها،   ستفادههاي ا طرح و توجه به روش
  دهد. هاي مناسبي را پيش روي ما قرار مي ايده

ريزي  مقاله از حمايت مالي مركز مطالعات و برنامهاين 
  شهرداري تهران برخوردار بوده است.

  
  منابع

راهنماي طراحي فضاهاي شـهري در   .)1384پاكزاد، جهانشاه (
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