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 چکیده 

، "امکان سنجی تبدیل خیابان حکیم نزاری به یک محور پیاده با سرزندگی اجتماعی"مقاله حاضر با هدف

آیا خیابان حکیم نزاری قابلیت تبدیل شدن به "تحقیق که عبارت است از به دنبال یافتن پاسخ به سوال 

رسد به نظر می"وهش مبنی بر اینکه ، و اثبات فرضیه پژ"ه با سرزندگی اجتماعی را دارد ؟یک محور پیاد

های خود، قابلیت تبدیل شدن به یک محور پیاده با بهره مندی از عناصر و پتانسیل خیابان حکیم نزاری 

ابتدا با بررسی متون تخصصی، معیارهای قابلیت پیاده راه  می باشد. که "با سرزندگی اجتماعی را دارد.

-تحلیلی و به صورت مطالعات اسنادی-با روش توصیفی سازی و ارتباط آن با سرزندگی شهروندان،

در ادامه این موارد از طریق مطالعات میدانی و پرسش نامه و مصاحبه با  کتابخانه ای استخراج شده و

نامه به لحاظ ساختاری در دو بخش استفاده کنندگان از فضا مورد مطالعه قرار گرفته است. پرسش 

روز متوالی)تمام روزهای هفته( و 6طی ی شهروندان تدوین شده وشاخصه های پیاده مداری و سرزندگ

 51نفر ، از هر دو جنسیت زن و مرد و با دامنه سنی بین  302ساعات مختلف روز )صبح، ظهر، شب( از 

سال و گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی)ساکن، کسبه، استفاده کنندگان از فضا( به صورت نمونه  61تا 

شده و سپس تحلیل شده است. این پژوهش نشان در محور حکیم نزاری توزیع تصادفی سیستماتیک 

امتیاز  3از مجموع  03/0با توجه به شاخص های پیاده راه و با کسب امتیاز میدهد خیابان حکیم نزاری 

نجام شده مورد تایید واقع با مطالعات انیز  فرضیه تحقیق نسیل تبدیل به پیاده راه میباشد ودارای پتا

 است. شده

 "خیابان حکیم نزاری"، "شهروندان"، "شهریفضاهای "، "سرزندگی"،"پیاده راه سازی"واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 

 های بنیان کالبدی ،تجسم اجتماعات تمدن و فرهنگ تجلی بستر شهر که کرد بیان این گونه جامعی ازشهر می توان تعریف در

می  شکل را انسانی های فعالیت عرصه که یافته سازمان است گاهی زیست و( سیاسی و مذهبی ، اقتصادی ، اجتماعی) زندگی

 مهم ترین رکن هر شهر که عرصه شکل گیری فعالیت های انسانی است ؛ فضاهای شهری است. فضای(. 5331)ایزدی،دهد

 آنها میان روابط ینهمچن و رویدادها، ، افراد ، فیزیکی محیط که است مفهومی بلکه نیست ساختمانها میان خالی فضای شهری

 ای ویژه وجایگاه نقش بخشی هویت و ذهنی تصویر گیری شکل شهری در . فضای(5331)مدنی پور،می گیرد بر در را

امروزه در کشورهای توسعه یافته، توجه به حضور مردم در فضای شهری نقش کلیدی در طراحی وبرنامه  .(5331)رفیعیان،دارند

مهم دستیابی به شهرهای موفق، سرزنده ، امن ، پایدار و سالمت در توجه به نقش مردم و  ریزی شهرها ایفا می کند. وکلید

 باال محیطی کیفیت با فضای به دستیابی ، توسعه انسانی جنبه به شهری ریزی طراحی و برنامه در چنانچه .نیازهای آنان است

 عمومی فضاهای است که چنین تفکری اساسمی شود. بر شایانی عمومی توجه درعرصه کیفیت وارتقای مردم شان در و

 با و هماهنگ مطلوب جمعی و فضاهای ها عرصه. (5312)ایزدی،است توجه ها مورد عرصه در این اجتماعی های فعالیت وتوسعه

 فضای زندگی انکارناپذیر در مطلوبیت ارزشی را می توان محیطی شرایط با اجتماعی و مناسب ها و نیازهای ویژگی ، فرهنگ

شهر  ، شهر خوب ریزان شهری برنامه و گذاران سیاست امروز نگاه در .(5331،و سهیلی پور )غفاریشمار آورد امروز به یشهر

 امن و متنوع شهر سرزنده ، شهر خوب ، است تجربه و تماشا ، شنود و گفت شهر ،شهر خوب است فرهنگی و اجتماعی تبادالت

. طی سه دهه اخیر در پی حاد شدن (5312)ایزدی،است کردن ومکث نزد شهر قدم شهر خوب و تکاپواست و حرکت برای

مشکالت شهری ، همچون آلودگی های زیست محیطی ، دشواری های آمد و شد ، ناامنی راه ها ، بحران مراکز تاریخی شهرها 

سترده ای علیه و افت کیفیت فضاهای شهری ، مشکالت خرید و دسترسی به خدمات ، افزایش فشارهای روانی و ... جنبش گ

حرکت موتوری و کاهش تحرکات پیاده را در جهان پدید آورده و سبب گسترش فضاهای پیاده در کشورهای پیشرفته شده 

معابر پیاده یا  (.5315،و همکاران  ح منشادیال)فاست. به دنبال این جنبش پیاده راه ها مورد توجه جدی شهرسازان قرار گرفت

الترین حد نقش اجتماعی هستند که تسلط کامل با عابر پیاده بوده و این معابر می توانند به صورت پیاده راه ها ، معابری با با

کوچه ، بازار ، بازارچه ، مسیری در میدان ، پارک یا فضای یک مجتمع شکل بگیرد و بستری برای گذران اوقات فراغت 

 . (5312)مرتضوی،شهروندان فراهم آورند

زی را میتوان چنین گفت که تا قبل از انقالب صنعتی ، اندازه و تناسبات عناصر شکل دهنده ی شهر ، پیاده راه سا تاریخچه     

بر مبنای مقیاس انسانی و الگوی جابجایی ها بر اساس حرکت فرد پیاده بود ؛ یعنی او اندازه و فاصله ها را تعیین می 

شهر مناسب با "تفکر مدرنیسم و به ویژه مطر ح شدن تئوری  . با شروع انقالب صنعتی و به دنبال آن حاکمیت(5333)قریب،کرد

از نقش و اهمیت فضاهای پیاده کاسته شد و به مرور فرد پیاده ، جایگاه و اولویت خود را در فضای شهری از  "اتومبیل شخصی

ی مدرن ، باعث دست داد. از سوی دیگر سیاست های منطقه بندی و تفکیک عملکردها وکاربری های شهری در دوران شهرساز

از دست رفتن پویایی و حیات شهرها شد که حاصل آن وجود شهرهایی با نقسیم مناطق همگن ، جدایی  طبقات اجتماعی از 

حیات بخش های مرکزی  یکدیگر و حذف فعالیت های متنوع از شهر بود این امر نتیجه ای جز از میان رفتن سرزندگی و

روند در بسیاری از شهرهای دنیا سبب بروز مسائل و مشکالت بی شمار و تضییع  این .(5333)عباس زادگان،شهرها نداشت

امکانات و منابع طبیعی ، افول فعالیت های مراکز شهری ، به ویژه مراکز سنتی ، افزایش تعداد تصادفات شهری ، انزواگزینی 

نبال شکست شهرسازی مدرن و اهمیت یافتن . به د(5311)محمدزاده،انسان و به طور کلی ، بیماری های ناشی از ماشینیزم شد

مباحث توسعه ی انسانی و محیط زیست ، انتقادات زیادی از سوی صاحب نظران مسائل شهری در مورد شهرسازی مدرن 

فضای نامطلوب حاصل از نظام شهرسازی بود. از این رو ، در  –مطر ح شد. لبه ی تیز انتقادات بیشتر متوجه کیفیت کالبدی 

یافتن راهکار مناسب برای طر ح شهر مطلوب شهروندان در برابر اوضاع نابسامان شهرسازی مدرن ، گرایش ها و تالش برای 

دیدگاه های جدیدی در عرصه ی شهرسازی جهان مطر ح شد. در این میان مولفان حوزه ی شهر هم چون لوئیس مامفورد ، 
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مکان بالقوه بازگشت حیات پیاده راه ها به شهرها که به واسطه ی برنارد رودوفسکی ، جین جیکوبز ، و ویلیام اچ وایت و... از ا

 . (Frain,2004)آمد وشد وسایل نقلیه از بین رفته بود ، طرفداری نمودند

برنامه ریزان و طراحان شهری از این به بعد پیاده را به عنوان یک رکن در زندگی شهری به حساب می آورند و نه مزاحمی 

. پیاده روی در شهرها چنان گسترش پیدا کرده است که جنبش های  معاصر (5331)پاکزاد،تومبیلبرای رکن اصلی یعنی ا

شهرسازی قابلیت پیاده روی را در اولویت اصول خود قرار داده و اسناد هدایت شهری در عمده ی شهرها از این موضوع را در 

، پیاده راه های زیادی در سراسر دنیا شکل گرفتند و این صدر اهداف خود قرار داده اند. به طبع با این نوع نگاه به موضوع 

فضاها به عنوان یکی از مهمترین فضاهای عمومی در شهرها که زمینه ی فعالیت های ضروری ، گزینشی و اجتماعی را فراهم 

تالش برای ارتقاء می آورد ، مورد توجه قرار گرفته و مدیریت شهری در جهت ارتقاء کیفیت مداوم این فضاها قدم برداشتند. 

 کیفیت فضاهای پیاده هم اکنون به گونه ای شده که این فضاها به عنوان فضاهای جذب تورریست استفاده می گردد. 

 انگاره این اروپایی، شهرهای در .می گردد بر 1940 دهه اواخر به ها پیاده راه و پیاده حرکت ساماندهی به عملی و جدی توجه

 مراکز اجتماعی احیای و کهن بافتهای از حفاظت برای و اتومبیل تسلط از شهرها تاریخی های همحدود ساختن خارج هدف با

 شهرهای بازسازی زمان رسیدن فرا و دوم جهانی جنگ از پس امر، این به توجه .(5332)حبیبی،شد اجرایی و مطر ح شهری،

 گرفت قوت شهری مراکز به بازگشت گرایش 1960 دهه اوایل در آمریکایی، درشهرهای. نمود پیدا تری مشخص شکل اروپایی

 هدفشان حال، عین در و بودند شهرها مرکز در تجاری مقاصد با همسو بیشتر که گرفتند شکلپیاده ای با نام مال خیابانهای  و

در  احداث مسیر ویژه پیاده عالوه بر آن که دنبال به بعدها بود.  شهرها در گردش و خرید برای مطلوب های محیط ایجاد

تجدید حیات مراکز شهری نقشی انکارناپذیر ایفا می کند ، با فراهم آوردن تعامالت اجتماعی به شهروندان اجازه می دهد در 

محیطی آرام ، بدون این که هر لحظه خطر برخورد یا تصادف با خودرو را احساس کنند ، حواس خود را کامال معطوف انتخاب 

نمونه های اولیه پیاده راه در شهرهای اسن و کاسل  (.5331،و جام کسری )قربانیغدغه نمایندسن ، حظ بصر و یا پیاده روی بی د

در  5111در آلمان ، روتردام در هلند و کاون تری در انگلستان احداث شدند . اولین پیاده راه ایاالت متحده آمریکا در سال 

خته شد . خصیصه مشترک تمامی این اقدامات اولویت بخشی سا 6در میامی بیچ  5162و دومین پیاده راه در سال  1کاالمازو 

 . (5336)شقاقی،ده با هدف احیای حیات مدنی بودبه حضور عابر پیا

فعالیت ها و احساس  ، روی مهمترین امکان برای مشاهده مکان ها این پژوهش از این جهت است که پیاده و ضرورت اهمیت

های نهفته  در محیط است. زندگی پیاده در شهر مایه ی اصلی شکل گیری شور و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه 

اجتماع و رو ح شهر است و احساس تعلق به مکان و از آن خود دانستن محیط زندگی که موجب آرامش خاطر و تعادل روانی 

خشی از فضاهای شهری ، پیاده راه ها به عنوان بو  (.5331)عاشوری،شهروندان می شود ، وابسته به تجربه محیط شهری است

)مرتضوی ، عرصه ای را برای وقوع رویدادهای اجتماعی ، سیاسی ، ایجاد خاطره و بیان احساسات جمعی به وجود می آورند

. به عالوه محدوده های پیاده بر خالف بسیاری دیگر از فضاهای گذران اوقات فراغت دارای کارکردهای تفریحی متنوع و (5312

 (.5331)کاشانی جو،ه می تواند مردم را با هر سن و جنسی به خود جذب نمایدگوناگونی هستند ک

امکان سنجی تبدیل خیابان حکیم نزاری به یک محور پیاده با سرزندگی اجتماعی انجام می  پژوهش حاضر با هدفدر این راستا 

 عبارت است از اینکه: سوال تحقیقو  شود.

 دن به یک محور پیاده با سرزندگی اجتماعی را دارد ؟آیا خیابان حکیم نزاری قابلیت تبدیل ش -

 هم به صورت زیر تدوین شده است : فرضیه اصلی تحقیق و

به نظر می رسد خیابان حکیم نزاری با بهره مندی از عناصر و پتانسیل های خود، قابلیت تبدیل شدن به یک محور پیاده با -

 سرزندگی اجتماعی را دارد.
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با بررسی متون تخصصی، معیارهای قابلیت پیاده راه سازی و ارتباط آن با مولفه سرزندگی استخراج در پژوهش حاضر ابتدا  

شده ودر ادامه این موارد از طریق مطالعات میدانی ومصاحبه با استفاده کنندگان از فضای خیابان حکیم نزاری مورد مطالعه 

 قرار گرفته است.

 

 مبانی نظری پژوهش

ز ، دربرگیرنده دو موضوع اصلی مدنظر نگارنده است که شامل مروری بر موضوعات پیاده مداری و پژوهش حاضر بر حسب نیا

 سرزندگی می باشد.
 :پیاده راه سازی و مفهوم پیاده راه

پیاده راه ها و مراکز خرید پیاده ، خیابان هایی هستند که در آن ها مداخله ی وسایل نقلیه کاهش یافته یا حذف شده است و 

پیاده راه ابزاری برای فعالیت جمعی و به خصوص در ارتباط با . (5331)پاکزاد،با باالترین حد نقش اجتماعی می باشد معابری

اقتصاد شهری، کیفیت محیطی و سالمت اجتماعی است . از بسیاری جهات ، مرکز خرید پیاده در عصر مدرن معادل پالزای 

 .(Frain,2004)قرون وسطی است

نیرومندترین و اثرگذارترین جنبش های طراحی مجدد خیابان است که محیط عمومی بسیاری از شهرها را پیاده راه سازی ؛ 

تغییر داده است و برنامه ریزان اروپایی و آمریکایی با استفاده از این طر ح و بستن و محدود نمودن ترافیک به خیابان های اصلی 

 512این جنبش منجربه ساخت  5132-5112اند. در دهه های موفقیت های چشمگیری در احیاء مراکز شهری کسب کرده 

پیاده راه سازی به معنی فرایندی است که در  .(Berambilla and Gionni,1977)مال در شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا گردید

سنگ فرش  آن فضای خیابان از خودروها و دیگر وسایل نقلیه پس گرفته می شود و به دنبال آن اقدامات مناسبی هم چون

(، خیابان پیاده راه شده این 5111از نظر مان هیم) .(Hass,1990)خیابان، اضافه نمودن مبلمان و جزئیات دیگر انجام می شود

خیابانی که تنها به وسیله افراد پیاده استفاده می شود، به همراه وسایل نقلیه حمل بار که تنها در "گونه تعریف می گردد 

و عمدتا دسترسی وسایل نقلیه باری و حمل و نقل عمومی به خیابان ها و کوچه های پشتی امکان ساعات خاصی میسر است، 

. پیاده راه سازی به معنی بیرون راندن ترافیک از مراکز شهری می باشد که ممکن است به دنبال آن عملیات "پذیر است

ن عملیات ممکن است تنها در یک خیابان یا برای مناسب از جمله سنگفرش خیابان و مبلمان و جزئیات دیگر صورت بگیرد. ای

. پیاده راه سازی یکی از سیاست های محدودیت ترافیک می باشد که به دنبال (Hass,1990)تمام شبکه ی خیابان ها اجرا شود

فعالیت  محوری، افزایش ایمنی افراد پیاده، پس گرفتن فضاها برای –کاهش اثرات زیان بار زیست محیطی در نتیجه ی خودرو 

( شش 0225باردن) .(5332)حبیبی،های پیاده و بدون ترافیک و اساسا بهبود محیط شهری به عنوان مکانی برای زندگی است

نیاز اساسی مردم که به مغازه های خرده فروشی، مراکز خدمات، خیابان ها، محالت یا شهرها میی روند را مشخص نموده است. 

منی ، کارآمدی ، آسایش ، پذیرا بودن ، آسودگی ، ارتباط یا تعامل در میان اجتماع . همه ی این شش نیاز اساسی عبارتند از ای

  (.5336)شقاقی،این نیازها در خیابان پیاده می تواند پیدا شود
 اهداف پیاده راه سازی :

 برخی از اهداف پیاده راه سازی به وسیله الک وود و استیلینگز بیان شده که به شر ح زیر است: 

 رتقاء محیط و جاذبه خیابانا-

 افزایش ارزش امالک  – 

 کاهش نیاز به تنفیذ ترافیک –

 کاهش اثرات منفی وسایل نقلیه بر محیط زیست – 

 خلق خیابان های بسیار زیبا – 

 کاهش سرعت وسایل نقلیه ی موتوری در خیابان ها – 

 .(5336)شقاقی،افزایش ایمنی افراد پیاده یا دوچرخه –
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 :جذابیت پیاده روی و دوچرخه سواریموثر بر فاکتورهای 

اندازه و تراکم شهر : مناطق فشرده تر و کوچکتر برای پیاده روی و دوچرخه سواری بسیار مساعدتر هستند زیرا مقاصد -

 کوتاهتر و در دسترس تر می باشند. 

 .نقل بین مقصد و مبدا اثر می گذارد فاصله و زمان : زمان سفر نیز به ویژه در محیط ساخته شده بر انتخاب حالت حمل و-

وضعیت محیطی : آب و هوا و توپوگرافی از عواملی هستند که می توانند مانع استفاده ی مردم از حالت های غیرموتوری برای -

سفرهای کوتاه در شبکه های حمل و نقل شهری گردند. زمانی که شرایط جوی نامساعداست علی رغم فاصله ی کم ، ممکن 

 .دم رفت وآمد خودرویی را ترجیح دهنداست مر

زیرساخت های غیر موتوری : اگر مسیرهای دوچرخه، پیاده روها و گذرگاه های پیاده وجود نداشته باشد ، از رفت و آمدهای -

روزانه ی مردم به وسیله ی این حالت ها جلوگیری خواهند نمود . عالوه بر این ، موانع دیگری هم چون جداول بلند ، 

وهای پارک شده در لبه ی خیابان ها ، سنگ فرش نامناسب ، وجود موانع و خطر برخورد درهای خودرو با دوچرخه خودر

سواران و ... استفاده از این حالت را با مشکل مواجه می سازد. عامل دیگری که مانع استفاده از دوچرخه می گردد فقدان یا 

 .کمبود مکان های پارک دوچرخه می باشد

خصی : سرعت باال و حجم وسیع ترافیک ، تعداد بسیار باالی تصادفات و مرگ و میرهای جاده ای با افراد پیاده ، ایمنی ش-

 .بزهکاری و به ویژه ترس از بزهکاری مسائلی است که مردم را از پیاده روی و دوچرخه سواری منع می کند

کودکان از مدرسه و یا حمل مسافران دیگر ، نیاز به خودرو  دردسرها : حمل مواد غذایی و دیگر اقالم سنگین ، بردن و آوردن-

 .در محل کار به عنوان موانع پیاده روی و دوچرخه سواری اند

فرهنگ ، طرز برخورد و عادت ها : متاسفانه گاهی برخی جوامع از جمله کشور ما دوچرخه سواری و پیاده روی را نوعی بی -

 .نجام آن خودداری می کنندکالسی می پندارند و به همین دلیل از ا

حمل و نقل عمومی و پیوند میان دیگر حالت های حمل و نقل : شکی نیست که مردم به دنبال خدمات حمل و نقل با -

 .حداکثر آسایش ، حداقل زمان سفر و خدمات بسیار قابل اطمینان ، از نقطه ی مبدا به مقصد می باشند

باپیاده راه : عامل دیگری است که در جذابیت پیاده روی و هم چنین موفقیت پیوند و پیوستگی دیگر اشکال حمل و نقل -

 .اثرگذار استطر ح های پیاده 

آسایش : آسایش عابر پیاده ، واکنش عاطفی مثبت به محیط خارجی ، محیط پیاده روی و نسبت به موقعیت است که شامل 

تورهایی که بر آسایش عابر پیاده موثر هستند بسیار زیادند اما واکنش های فیزیولوژی ، فیزیکی ، اجتماعی و روانی است . فاک

مهم ترین آن ها می توان به آسایش گرمایی ، آسایش بصری ، آسایش صوتی ، آسایش المسه ای ، بویایی ، آلودگی هوا ، و 

، توالت ، پوشش آلرژی ها ، راحتی حرکت و احساس امنیت ، فضاهای تعامل و برخورد اجتماعی مناسب ، مبلمان مناسب 

گیاهی و یا توپوگرافی مناسب و آب و هوای مناسب اشاره نمود. تنها زمانی مردم پیاده روی می کنند که شرایط مساعد و 

)محمدیان محیطی دلپذیر برای آن ها وجود داشته باشد . و به این ترتیب مردم به فضای باز اجتماعی روی می آورند

 .(5315مصمم،

آمد : عبارت است از کاهش زمان سفر ، بهبود پیوستگی ، کاهش طول سفر ، کاهش استفاده ی بی رویه سیستم مسیریابی کار

از خدمات حمل و نقل )اتوبوس،مترو( ، کاهش سردرگمی افراد پیاده ، آگاهی از فواصل که موجب استفاده از حالت پیاده می 

اده ، افزایش رضایت عابر پیاده و تعیین آسان موقعیت افراد گردد ، تغییر در کیفیت محیط ، افزایش اعتماد به نفس عابر پی

 پیاده. 
  :ارتقاء پیاده روی و دوچرخه سواریسیاست های 

روشن نمودن حقوق قانونی افراد پیاده و دوچرخه سواران )در حقوق شهری و قوانین شهرسازی ؛ مقررات راهنمائی ، ضوابط  -5

 (.5315)معینی،رنامه ریزی پیاده مشاهده می شود(پیاده ها عدم ب مربوط به پیاده راه ها و حقوق و تکالیف
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گسترش تسهیالت پیاده روی )می تواند شامل مسیرهای دوچرخه ای که یا مجزا از عابر پیاده است و یا با آن ادغام شده ،  -0

، آبنماها ، خط کشی های مناسب ، افزایش و بهبود پیاده روها ، پل های پیاده ، نیمکت هایی برای نشستن و راحتی ، فواره ها 

 .من ویژه پارک دوچرخه و ... باشد(جهت یابی های دقیق ، قفسه های ای

یکپارچه نمودن حالت های غیرموتوری با حمل و نقل عمومی )از آن جایی که سفر پیاده و دوچرخه به همه جای شهر  -3 

حمل و نقل  ای افراد پیاده و دوچرخه در پایان سفرغیرممکن است ، ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی و پیوستن سفره

 عمومی ضروری می باشد(.

گسترش و تشدید اقدام سیاسی و مشارکت جامعه )به منظور ایجاد تغییراتی در سیاست عمومی و تشویق پیاده روی و  -1

 دوچرخه سواری ایمن تر ، اقدام سیاسی ضروری می باشد(.

برای اجرای سیاست های کاهش استفاده از خودرو و نیز افزایش سهم حالت های دوچرخه و ابزار های اقتصادی )می تواند  -1 

 (5315)محمدیان مصمم،د باشد. این ابزارها عبارتند از: پیاده مفی

رانندگان هزینه های رانندگی را به ویژه در ساعات اوج ترافیک می پردازند . اما اگر  )به طوری که  قیمت گذاری ازدحام جاده -

پول به دست آمده از قیمت گذاری برای ساخت جاده های بیشتر صرف شود ؛ و اگر رانندگان برای فرار از پرداخت عوارض از 

مالیات  -مسیرهای فرعی و محالت استفاده کنند ، متاسفانه،قیمت گذاری ازدحام وابستگی به خودرو را کاهش نخواهد داد(

 قیمت گذاری پارکینگ. -یات بر انتشار آلودگی ها مال -مالیات های وسایل نقلیه  -های سوخت 

استانداردهای خیابان پیاده)استانداردهای خیابان پیاده به مسائلی همچون تعیین سرعت و عرض پیاده روها ، خیابان ها ،  -6 

، نوع )آب وبرق( کوچه ها ، مناطق مسکونی و محله ها ، خطوط عابر پیاده ، ارتفاع جداول ، سیم کشی های هوایی و تسهیالت 

 نورپردازی و ... می باشد(.

توسعه ی فضاهای پیاده و انسان مدار شهری از جنبه های فنی متعددی قابل تبیین است ولی آن چه نقش های پیاده راه : 

مدنظر است نقش هایی است که مردم را به مکان ها پیوند زده و موجد خاطره و سرزندگی می شود. عمده ی این نقش ها 

 (.5312(،)کاشانی جو،5331)عاشوری،:رت است ازعبا

نقش ادراکی : مهم ترین کارکرد راه ، استفاده ازتجربه ی حرکت برای درک تواما کالبد و خاطره ی شهر است. پیاده راه باعث 

 تاریخی است. –ارتقاء تصویرذهنی شهروندان از طریق جلب توجه به مکان های اجتماعی 

، برخوردهای مکرر غیررسمی بیشتر بین شهروندان را سبب می کردد و این اتفاق مشارکت و نقش اجتماعی : پیاده روی 

 ارتباطات اجتماعی بیشتری را به وجود می آورد و سبب کاهش جرائم و نابهنجاری های اجتماعی می گردد.

بر محیط اطراف خود چه  نقش اقتصادی : یکی از اهداف پیاده راه ، نقش آن به عنوان یک پروژه ی محرک توسعه است که

 اجتماعی و کالبدی تاثیرگذار است.

نقش فراغتی : گردش شهری یکی از اشکال گذراندن اوقات فراغت است که پیاده راه ها می توانند بیشترین سهم را در برآورده 

 کردن این نیاز داشته باشند.

زار توسعه ی پایدار شهری محسوب می شود. امروزه نقش زیست محیطی : طر ح های پیاده محور به عنوان یکی از مهم ترین اب

با حمایت از ترددهای پایدار و سازگار محیط زیست نظیر پیاده می توان گام های مثبتی در خصوص اتومبیل زدایی شهرها 

جویی در برداشت. روندی که با رعایت اولویت های توسعه ی پایدار می تواند منجر به درآمدزایی و کاهش آلودگی هوا و صرفه 

 مصرف انرژی شود.   

اهداف اصلی برنامه ریزی برای ساماندهی پیاده راه ها عبارتند از : ایمنی ، امنیت  اهداف ساماندهی پیاده راه ها در فضاهای شهری :

)ثقفی  (،5331)کاشانی جو، (،5312)کاشانی جو، (،5331)پاکزاد، ، راحتی ، پیوستگی ، آسایش ، انسجام سیستم و جذابیت

 (.Frain,2004) (،Southworth,2005) (،5331اصل،

 ایمنی پیاده راه ها ؛ عبارت است از کاهش یا حذف تعارضات بین وسایل نقلیه و عابرین پیاده به واسطه ی تفکیک فضا .
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سایرین  امنیت پیاده راه ها : پیکربندی ساختمانی و خیابانی باید به گونه ای شکل بگیرد که مشاهده ی عابرین پیاده توسط

 امکان پذیر باشد.

راحتی عابرین پیاده : شامل مواردی از قبیل جابجایی جعبه های پستی ، باجه های تلفن ، دکه های روزنامه فروشی ، سطل 

های زباله و گلدان ها ، پایه های چراغ راهنما ، شیرهای آتش نشانی و جعبه های آژیر آتش نشانی از مسیر حرکت پیاده ، 

ی لمسی برای افراد نابینا در ساختمان ها و مکان های شهری ، تامین سرپناه هایی در ایستگاه های اتوبوس ، نصب نشانه ها

 رواق های سرپوشیده ، نیمکت ها و ایجاد امکان دسترسی عمومی.

، قابل پیوستگی : نباید بیش از حد بر اهمیت پیوستگی سیستم تاکید داشت ، یعنی اصالحات پیاده راه ها باید مستقیم 

 دسترس و در مسیر معمول عابرین پیاده باشند.

 انسجام سیستم : اگر قرار باشد سودمندی کامل فضا تحقق یابد انسجام بصری و کارکردی ، عنصری ضروری برای طراحی است.

تنوع بصری  جذابیت : منظرسازی ، رنگ و بافت محوطه سنگ فرش ، مبلمان خیابانی ، فواره ها و پالزاها خوب طراحی شده تا

سیمای شهر افزایش یابد. فرصت های موجود برای ارائه ی عناصر شگفت انگیز به واسطه ی دورنماها و چشم اندازهای وسیع ، 

 نباید نادیده گرفته شوند.

مختلفی در بیش از هر چیز باید توجه داشت که در مکان یابی و طراحی پیاده راه ها الزم است ابعاد معیارهای ارزیابی پیاده راه : 

نظر گرفته شود ، در پیدایش رویکرد پیاده مداری عالوه بر شهرسازان و طراحان محیط ، جامعه شناسان و متفکران اجتماعی 

نیز نقش موثری داشته اند. به همین دلیل برنامه ریزی و طراحی پیاده ، صرفا جنبه ی کالبدی یا ترافیکی ندارد ، بلکه با اهداف 

 –اقتصادی ، کالبدی  –که در اینجا چهار بعد اجتماعی (5331،و جام کسری قربانی)نگی نیز همراه استاجتماعی و فره وسیع

 فضایی ، دسترسی و ترافیک و طراحی شهری برای معرفی شاخص ها و معیارها در نظر گرفته شده است :

ایشگاه های فصلی و ارائه آثار هنری ، تئاتر معیارهای اجتماعی ، اقتصادی : از جاذبه های پیاده راه می توان به برگزاری نم -5

. هم چنین احداث پیاده راه (5312)مرتضوی،خیابانی و... جهت شادابی و نشاط اجتماعی و پویایی و جذابیت فضایی اشاره نمود

دیگر  ها عمدتا با قرارگیری در امتداد نقاط جاذب فرهنگی و تاریخی باعث تقویت زندگی اجتماعی و فرهنگی می گردد. از

ساعته فضای شهری  01و فعالیت (5331)معینی،شاخص های مهم غلبه فرهنگ پیاده روی ، میزان ایمنی و امنیت در خیابان

 می باشد. (5312)کاشانی جو،

معیارهای کالبدی ، فضایی : ساماندهی پیاده راه ها یکی از عوامل موثر در رونق مراکز خرده فروشی سنتی و جدید و -0

. وجود کاربری مختلط تجاری و (5311)مهدی زاده،دسترسی آسان به خدمات جزئی ولی ضروری روزمره محسوب می شود

به عنوان فضای شهری است و به خصوص به استقرار خرده فروشی ها ساعته پیاده راه ها  01مسکونی شرط اصلی برای فعالیت 

وجود مغازه های تجاری ، دستفروشان ، ( 5312)کاشانی جو،در طبقات اول و کاربری مسکونی در طبقات باال تاکید می شود

 .(5312)مرتضوی،رستوران ها ، کافه تریاها جهت ایجاد جذابیت و افزایش سرزندگی و تنوع محیط ضروری است

معیارهای ترافیک و دسترسی : سفرهای پیاده باید در پیوند با سفرهای سواره برنامه ریزی شود. بدون حضور فرد پیاده سایر -3

انواع ترددها بی معنا خواهد بود. بنابراین تردد پیاده باید لزوم برنامه ریزی برای انواع دیگر ترددها را فراهم سازد و در برنامه 

به عالوه مسیرهای پیاده باید به صورت شبکه ای به هم پیوسته ، کلیه ی  .درون شهر در اولویت قرار گیردریزی حمل و نقل 

 .(5333)قریب،فعالیت های شهری را به هم متصل کند به طوری که دسترسی فرد پیاده به سهولت امکان پذیر باشد

نمودن مسافران در نزدیکی گذر عابر پیاده ضروری است. احداث ایستگاه های تاکسی و محل توقف اتومبیل برای سوار و پیاده 

هم چنین طر ح پیاده راه نباید باعث به وجود آمدن تراکم ترافیک در سایر قسمت های منطقه مرکزی تجاری 

 . (5331)پاکزاد،گردد

، می تواند معیارهای طراحی شهری : ایجاد کف سازی مناسب ، توجه به خط آسمان ، طراحی بدنه ها و محیط اطراف -1

کیفیت مسیر را ارتقاء ببخشد. برای جلوگیری از یکنواختی مسیر ایجاد نقاط مکث ضروری است. به وجود آوردن مکان هایی 
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برای نشستن ، نصب چراغ های روشنایی مناسب ، سرویس های بهداشتی عمومی جزو عناصر مورد نیاز طراحی ماهرانه مسیر 

سیستم جهت یابی روشن و واضح ولی بدون مزاحمت ، می تواند طراحی مسیر را تکمیل  محسوب می شود. عالوه بر این ایجاد

. توجه به اثرات اقلیمی در پیاده راه ها ، آلودگی زیست محیطی ، نقش پوشش گیاهی و ... نیز ضروری (5333)قریب،کند

 . (5311)مهدی زاده،است

 
 سرزندگی :

تهیه و منتشر ساختند که در آن   ، سرزندگی ، عنوان تحت  ای مجموعه ، 0221سال (  AIA )متحده  ایالت معماران انجمن

توجه  با باید محل یک سرزندگی و داد ارائه مشخص و واحد تعریف یک ، سرزندگی برای توان نمی این مطلب که بیان ضمن

سرزندگی ، ارائه کردند که عام را برای شفاف سازی بحث  ، مفهومی شود تدقیق و تعریف ساکنانش و مکان آن های ویژگی به

 .دانسته اند مربوط جدید نیازهای با تطابق قابلیت و پذیری ، انعطاف ، پویایی هویت داشتن به را مکان یک در آن سرزندگی

 و می کند کمک ساکنین شخصی جسمی،روانی،اجتماعی وپیشرفت سالمت به که می شود داده نسبت سیستمی به سرزندگی

. (Timmer and Nola,2005)دهد می بازتاب و کرده ایجاد را فرهنگی و روحانی غنای که است طلوبیم شهری فضاهای درباره

، اصولی را برای شهر سرزنده منتشر می کند که در آن  "شهرها  سازی سرزنده"در  کتاب  5111نیز در سال   لنارد هانری

 عمومی، های عرصه در مردم رسمی غیر آمدن هم دگر امکان ، آنها صدای شنیدن و و تماشای مردم سرزندگی را ، امکان

 معرفت به احترام و یکدیگر برای شهروندان ی همه شدن قائل ارزش و ، تایید نوجوانان و کودکان برای شدن فرصت اجتماعی

 دهش تهیه 0221 سال در ، طی مقاله ای که   "ونکوور کاری گروه مباحثه"تعریف کرده است .  ساکنان تمام های آگاهی و

 کرده و توصیف محیطی زیست و اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ابعاد با کامل شهری سامانه را ،  یک سرزنده شهر یک است ،

 قابلیت ، ابعاد دارای که کرده است تعریف منطقه یا شهر یک ساکنان توسط تجربه قابل زندگی  کیفیترا نیز ،   سرزندگی

 به دسترسی برابری)در ،) ها پارک و سبز فضای قیمت ، اشتغال ، ازان ، مساکن تمیز ، هوای ، غذا ها ساخت زیر به )دسترسی

 های مولفه سرزندگی را دارای پس .باشد نیازهایشان( می برآوردن برای سازی تصمیم در)مشارکت  و) امنیت و ها ساخت زیر

 برای های عمومی مکان راهنمای در (5331)رفیعیان،دانسته است محیطی زیست و فرهنگی اقتصادی ، اجتماعی، مرتبط هم به

 بودن ، فعال مکان در پویایی ، یک سرزندگی  موفق ،کیفیت شهری فضاهای منتشر شده است ، برای  0221سال که در مردم،

 گل یان عقیده به .(5331،و سعیدی رضوانی )خستواست شده تعریف آن مکان  کنندگی سرگرم قابلیت و  تنوع  راحتی ، امنیت ،

 سریع بخواهند اینکه جای به ، می کنند انتخاب مالقات و ، ماندن درنگ برای را آن مردم، که است ، جایی سرزنده مکان یک

 می شود صرف خانه از خارج روز هر که وابسته است دقایقی تعداد به بیشتر سرزنده فضای است پرواضح آنچه .کنند عبور آن از

 تقریبا همیشه درآن وقت صرف به تمایل فضا و درنتیجه کیفیت افزایش عبارتی به .ستنده خانه از خارج در که مردمی تعداد تا

 و زمان با کارکردن گذشته این از .دهیم افزایش فضا آن از را بازدیدکنندگان تعداد که  بخواهیم است کاراتر ازاین و تر ساده

فضاهای مشترک  .می دهد ارتقاء سال روزهای همه در و همه نفع به کلی طور به را فضا کیفیت کمیت و تعداد جای به کیفیت

در خیابان سرزنده ، مرکز زندگی اجتماعی و کانون توجه کل جامعه است . فضای سرزنده باید به صورت یک شبکه به هم 

ی پیوسته ساخته شود یا مرمت شود ؛ طوری که پیاده راه ها و مسیرهای دوچرخه تمام محوطه های با کیفیت جمعی و زندگ

 نوع خصوص به و شمار بازتاب آن انگیزی مالل درمقابل، و شهری فضای پویایی و سرزندگی .اجتماعی را به هم می دوزند

 ها فعالیت بررسی به باید ابتدا سرزندگی شناسایی برای بنابراین. پذیرد می صورت فضا در که است رویدادهایی و فعالیتها

 دانمارکی شهرساز یان گل ، ."گیرند می انجام او نیازهای از یکی برآوردن راستای در که انسانی افعال تمامی به ". بپردازیم

 رفتن مانند( اجباری) ضروری فعالیتهای: از  عبارتند که نموده تقسیم دسته سه به بودن یااختیاری اجباری لحاظ به را فعالیتها

 طور به و پارک به رفتن مانند( تفریحی) انتخابی های یتفعال خرید اتوبوس، ایستگاه در ماندن منتظر کار، محل یا مدرسه به

 در که است سرزنده فضایی .کردن توجه جلب کردن، صحبت دیگران، کردن تماشا مانند اجتماعی های فعالیت و تفریح کلی

 عبارت به نمایند؛ ریسپ فضا در را لحظاتی و آمده آنجا به اجبار روی از نه و خود اختیار به افراد انواع ، روز از وسیعی دامنه
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 سپس و فضا به افراد جذب زمینه بودن فراهم برای .(Gehl,2010)بمانند و بیایند مردم که باشد ای گونه به باید فضا یعنی دیگر

 دچار فضا در ماندن برای مردم چنین هم و باشد موجود کننده جذب عوامل و عناصر نخست باید فضا در ها آن داشتن نگه

 سرزندگی اولیه ملزومات عنوان به را رضایت و جذابیت عامل دو توان می بنابراین. برند سر به رضایت کمال رد و نبوده مشکل

 واقع مفید تواند می سازد، فراهم شهری فضای در را رضایت و جذابیت نوعی به که عاملی هر و گرفت شهری درنظر فضای یک

 .(Berambilla and Gionni,1977)گردد

 
 روش تحقیق 

این پژوهش ابتدا با بررسی متون تخصصی، معیارهای قابلیت پیاده راه سازی و ارتباط آن با سرزندگی اجتماعی ، با روش در 

کتابخانه ای استخراج شده ودر ادامه این موارد از طریق مطالعات میدانی و -تحلیلی و به صورت مطالعات اسنادی-توصیفی

فضای خیابان حکیم نزاری مورد مطالعه قرار گرفته است. پرسش نامه تدوین  پرسش نامه و مصاحبه با استفاده کنندگان از

)که به لحاظ ساختاری با توجه به چارچوب بررسی پژوهش در دو بخش شاخصه های پیاده مداری و سرزندگی شهروندان شده

نفر ، از هر دو جنسیت  361 روز متوالی)تمام روزهای هفته( و ساعات مختلف روز )صبح، ظهر، شب( از6طی در نظر گرفته شد(

سال و گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی)ساکن، کسبه، استفاده کنندگان از فضا( به  61تا  51زن و مرد و با دامنه سنی بین 

صورت نمونه تصادفی سیستماتیک در محور حکیم نزاری توزیع و مصاحبه به عمل آمد. بعد از تکمیل پرسش نامه ها، در نهایت 

نامه که واجد ارزش های کامل اطالعاتی بود انتخاب شد و مور تحلیل قرار گرفت. در این تحلیل قابلیت تبدیل  پرسش 302

 شدن خیابان حکیم نزاری به یک پیاده راه سرزنده اجتماعی از دید پرسش شوندگان مورد بررسی قرار گرفت.

 عبارت است از :که نفر برآورد گردید  361، معادل (5)فرمول شمارهحجم جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران 

 
 : فرمول کوکران5فرمول شماره

 

 می باشد .  2.1هم برابر   qو   pتعداد افراد و حجم نمونه است و   nتعداد اعضای جامعه ،   Nکه در این فرمول ، 

 

  یافته ها
نه ی شرقی کشور ایران است. این شهر از شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی واقع در په معرفی محدوده مطالعاتی:

شمال به شهرستان قائنات ، از شرق به شهرستان های درمیان و سربیشه ، از جنوب به شهر نهبندان و استان کرمان ، از غرب 

هزار نفر و مساحتی در  062جمعیتی بالغ بر 5312به شهرهای سرایان و طبس مشرف است که بر اساس سرشماری سال 

 مترمربع دارد. 31313حدود 

خیابان حکیم نزاری در بخش مرکزی شهر بیرجند واقع است ؛ به لحاظ تقسیمات شهرداری در ناحیه دو منطقه یک قرار دارد. 

این خیابان به صورت محور یک طرفه که جهت تردد در آن از سمت میدان شهدا به میدان امام است، در سلسله مراتب 

شهریور )معروف به خیابان 51ن محور از سمت شرق با خیابان منتظری ، از غرب با خیابان دسترسی شهر ایفای نقش دارد. ای

دانشکده هنر و خیابان زاهدان( ، از شمال با میدان امام خمینی و خیابان جمهوری اسالمی ، و از جنوب با میدان شهدا و 

انند مسجد حائری ، ورودی بازار بزرگ ، انواع خیابان شهدا ، همجوار است. و به لحاظ نزدیکی با برخی عناصر مهم شهر م

فعالیت های تجاری در جداره ی خود و نیز استقرار در حدفاصل دو نقطه گره گاهی مهم )میدان امام خمینی ، میدان شهدا( ، 
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ه این که می تواند کانون جذب افراد و محل رویدادهای مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی باشد نیز حائز اهمیت است ک

 فاکتورهای ذکرشده موجب انتخاب این خیابان به عنوان محور دارای پتانسیل های تبدیل به پیاده راه شده است.

 ، محدوده خیابان حکیم نزاری را در شهر بیرجند نشان داده است.5شکل شماره

 

 
 : معرفی محدوده خیابان حکیم نزاری در شهر بیرجند5شکل شماره

 

که  5شمارههمه جانبه و شناخت تمامی ابعاد اثرگذار بر موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، جدول در اینجا برای معرفی 

 ( می باشد،  برای محدوده مطالعاتی تهیه شده است.SWOTمربوط به تکنیک سوآت )

 
 : تکنیک تحلیل سوآت5شماره جدول

 (W)ضعف (S)قوت مولفه
در طول  وجود خط آسمان و خط زمین هماهنگ و منظم- کالبد

 محور .

 .وجود هماهنگی در جنس مصالح بناهای موجود-

 روشنایی نسبتا مطلوب شبانه سایت .-

( وجود پوشش گیاهی در سایت)هرچند به صورت نامتراکم-

. 

قرارگیری محور حکیم نزری بین دو میدان پرتردد شهر -

 (.)میدان امام خمینی و میدان شهدا

 وده شهر .قرارگیری سایت در محدوده بافت فرس-

نفوذپذیری باال به واسطه وجود دسترسی های متعدد و -

 درهم در محدوده .

 قرارگیری محدوده در بافت ارگانیک و نامنظم .-

وجود بناهای ناپایدارو باقدمت فاقد ارزش معماری در -

 سایت .

 شیب زیاد معابر فرعی منشعب از محور حکیم نزاری .-

اتوق در برخی نقاط محور اعم از وجود برخی نقاط مکث و پ- عملکرد

 مقابل پاساژ موبایل .ودی بازار بزرگ،مقابل مسجد ، در ور

وجود برخی کاربری های خدماتی نظیر بانک ها و -

 موسسات مالی اعتباری و مغازه های تجاری در بدنه سایت .

به میدان امام در نزدیکی سایت که  50وجود کالنتری -

چه بیشتر امنیت در  برقراری هر طور بالقوه موجب

 سایت است.

 قرارگیری سایت در محدوده بافت فرسوده شهر .-

درصد ابنیه موجود  12وجود مالکیت خصوصی بیش از -

 به لحاظ بحث تملک بناها .

 وجود پارک های حاشیه ای به دلیل کمبود پارکینگ .-

نبود سهولت دسترسی به حمل و نقل عمومی در سایت -

 وس های شهری .اعم از تاکسی و اتوب

احش و مشکل ساز در نبود اختالفات فرهنگی و اجتماعی ف- معنا

 .میان شهروندان

 کمبود بودجه و اعتبارات عمرانی .-

 وجود برخی مقررات ناکارامد و قدیمی.-
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 وجود هویت تجاری در محدوده مورد مطالعه .-

 هماهنگی عناصر موجود در بافت با زمینه تاریخی و کهن .-
ی برخی دستگاه های مختلف در حوزه کم کار-

 شهری)شاید به واسطه نبود تخصص و بودجه(.

 
 5ادامه جدول شماره

 (T)تهدید (O)فرصت مولفه

امکان به هم پیوند زدن نقاط ارزشمند تاریخی اطراف سایت از طریق - کالبد

 ایجاد این پیاده راه .

اصل امکان شاخص سازی نشانه های عملکردی سایت به توجه به -

هماهنگی با زمینه ؛ به عنوان مثال تاکید بصری روی عنصر کارکردی مهم 

 مسجد حائری .

امکان ایجاد ورودی تعریف شده برای بازار بزرگ که از این محور منشعب -

 می شود .

امکان استفاده از دیدگسترده و بدون اغتشاش و مزاحمت در طول محور -

 .یدبه منظور ایجاد کریدور دید و یا آکس د

احتمال توزیع ترافیک محور حکیم نزاری به محورهای اطراف و یا تبدیل -

 .محور فرعی مناسب به میانبر

امکان عدم پاسخگویی محور به ترافیک -

عبوری با توجه به عرض نسبتا کم آن در 

برابر حجم عبور و مرور ، و یک طرفه بودن 

 محور و نیز وجود پارک های حاشیه ای .

استفاده از پتانسیل های پیرامون سایت به منظور تقویت عملکرد  امکان- عملکرد

 جذب پیاده ها مثل سینما بهمن .

امکان رونق بخشی اقتصادی از طریق کشاندن مردم به عرصه های شهری -

. 

امکان ارتقاء کیفیت فضای شهری از طریق ارتقاء سرزندگی فضا ، ارتقاء -

 .اه سازی امنیت و کارایی فضا ؛ به واسطه پیاده ر

امکان ایجاد ناسازگای بین کاربری های -

محدوده در طول زمان ؛ زیرا در حال حاضر 

بی هدف و بدون برنامه خاصی کنار هم 

 مستقر شده اند که نیازمند ساماندهی است.

 

 معنا

 

نگاه نیازهای برطرف اده راه سازی محور حکیم نزاری باتوجه به امر پی-

 نشده شهروندان .

 وی شهرسازی مردم مدار .نیل به س-

امکان کنترل زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی از طریق استفاده از -

 فرهنگ پیاده مداری و مردم محوری میسر خواهد شد .

با حضور مردم در صحنه زندگی شهر ، رابطه ای دوستانه و متقابل و -

 .و دولتمردان شهری شکل خواهد گرفتمعتمد میان مردم و مسئولین 

 تقاء سطح سالمت جامعه به واسطه حضور در پیاده راه .ار-

امکان خاطره سازی های جمعی و ایجاد صمیمیت ها بین افراد؛ که خود -

سبب ایجاد حس تعلق ، مسئولیت پذیری ، و نهایتا رنگ تعلق زدن 

 شهروندان به فضا خواهد شد .

امکان بهره مندی از سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مردمی)بر -

 اساس نتایج حاصل از پرسش نامه های مهندسین مشاور طر ح بیرجند(.

امکان بهره مندی از مشارکت های شهروندان به صورت فعال و هدایت -

 راستای تحقق اهداف وسیاست های مورد نظر . شده در

 

امکان گسست اجتماعی بین شهروندان به -

واسطه عدم انگیزه سازی برای ایجاد 

 اجتماعات مردمی در بین آن ها .
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مکان درک فضاهای اطراف توسط مردم و لذت بردن از حضور در فضا و ا-

دید بین شهروندان و تقویت روابط اجتماعی ایجاد روابط چهره به چهره ج

 شهروندان با هم و با شهر .

 منبع: نگارنده

 

نیاز در برخورد با موضوع مطالعاتی ، می تواند در حصول به راهبردها و سیاست های مورد 5شماره اطالعات حاصل از جدول

 راهنما باشد. 

 

 یافته های تحلیلی
( بر اساس آزمون تک نمونه شهروندانوضعیت متغیر وابسته)خیابان حکیم نزاری( و متغیرهای مستقل)شاخص های پیاده راه با سرزندگی 

 : Tای 

بران محیط)جامعه آماری مورد پرسش واقع شده( میانگین وضعیت خیابان حکیم نزاری با توجه به نظر کار Tبر اساس آزمون 

برنامه ریزی پیاده در پیوند با سایر طبق جدول زیر( میانگین همه متغیرهای مستقل به جز متغیرهای است که ) 03/0برابر 

 تسهیالت پیاده رویشیوه های حمل و نقل عمومی )مثل اتوبوس و تاکسی( و مکمل)مثل دوچرخه( و وجود پارکینگ مناسب، 

مکان نشستن، نورپردازی، سرویس ، کف سازی مناسب، نبود اختالف سطح درمسیر، طراحی مناسب برای معلولین)ازقبیل 

بهداشتی، سطل زباله، نحوه دفع آبهای سطحی(، محافظت در برابر آب و هوا )به واسطه وجودمواردی اعم از فضای سبز حاشیه 

 ، از وضعیت مناسبی برخوردار بودند.نما و بدنه)نظیر تنوع و ریتم در بدنه(سایه بان و حفاظ حاشیه ای(، جذابیت بصری ، ای

 شاخص های پیاده راه با سرزندگی، وضعیت متغیر وابسته )خیابان حکیم نزاری( و متغیرهای مستقل )0جدول شماره

 ( از نظر کاربران را نشان داده است.شهروندان

 
 (از نظر کاربرانشهروندان ستقل)شاخص های پیاده راه با سرزندگیومتغیرهای م وابسته متغیر :وضعیت0جدول شماره

 امتیاز متغیرهای مستقل)شاخص های پیاده راه با سرزندگی اجتماعی( ابعاد

 5<میانگین<3

 25/0 وجود خرده فروشی ها و کاربری های اوقات فراغت و دست فروشان و وجود نقاط مکث و توقف کالبدی و فضایی

 25/0 ووجود فعالیت های جاذب و نبود فعالیتهای بازدارنده اختالط کاربریها

 31/0 وجود عناصر تاریخی برجسته در داخل محدوده یا در مجاورت آن

معیار دسترسی و 

 ترافیک

برنامه ریزی پیاده در پیوند با سایر شیوه های حمل و نقل عمومی )مثل اتوبوس و تاکسی( و 

 مناسبمکمل)مثل دوچرخه( و وجود پارکینگ 

15/5 

 16/0 دسترسی سواره خدماتی و اضطراری و باراندازی برای مغازه ها در ساعات خاص

 13/0 پیوستگی وخوانایی مسیر پیاده

 32/0 عدم ایجاد اختالل ترافیکی در سایر قسمت های منطقه به واسطه ایجاد پیاده راه
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معیار اجتماعی و 

 اقتصادی

 11/0 دربرگیری تعداد زیاد عابران

 31/0 مشارکت کسبه و ساکنین) مثال همکاری در اجرا یا حداقل عدم مقاومت ساکنین و کسبه(

 11/0 امنیت

کف سازی مناسب، نبود اختالف سطح درمسیر، طراحی مناسب تسهیالت پیاده روی )ازقبیل  ابعاد خرد طراحی

نحوه دفع آبهای  مکان نشستن، نورپردازی، سرویس بهداشتی، سطل زباله،، برای معلولین

 سطحی(

31/5 

 31/0 مقیاس انسانی

سایه بان و ، محافظت در برابر آب و هوا )به واسطه وجودمواردی اعم از فضای سبز حاشیه ای

 حفاظ حاشیه ای(

33/5 

 11/5 جذابیت بصری نما و بدنه)نظیر تنوع و ریتم در بدنه(

  منبع: نگارنده

 

  گیریبحث و نتیجه
امکان سنجی تبدیل خیابان حکیم نزاری به یک محور پیاده با "دای مقاله اشاره شد، هدف کلی این پژوهشچنانچه در ابت

آیا خیابان حکیم نزاری قابلیت تبدیل شدن به یک محور "می باشد. وسوال تحقیق هم عبارت بود از اینکه "سرزندگی اجتماعی

می دهد خیابان حکیم نزاری با توجه به شاخص های پیاده راه و با  که این پژوهش نشان "پیاده با سرزندگی شهروندان را دارد؟

امتیاز دارای پتانسیل تبدیل به پیاده راه می باشد. فرضیه تحقیق نیز بر این استوار بوده است  3از مجموع  03/0کسب امتیاز 

ه یک محور پیاده با سرزندگی خیابان حکیم نزاری با بهره مندی از عناصر و پتانسیل های خود، قابلیت تبدیل شدن ب"که

. که این فرضیه با مطالعات انجام شده مورد تایید واقع شده است یعنی خیابان حکیم نزاری شهر بیرجند با "شهروندان را دارد

برخورداری از پتانسیل هایی نظیر مسجد حائری ، ورودی بازار بزرگ، انواع فعالیت های تجاری در جداره ی خود و نیز استقرار 

ر حدفاصل دو نقطه گره گاهی مهم )میدان امام خمینی ، میدان شهدا( ، می تواند محل رویدادهای مختلف اجتماعی ، د

اقتصادی ، فرهنگی باشد . به عبارتی با بهره مندی از این پتانسیل ها می توان محور مطالعاتی را به محور پیاده کانون جذب 

رونق و نشاط شهری را انتظار داشت. می توان چنین گفت که یافته های پژوهش  افراد تبدیل کرد و از این طریق سرزندگی و

حاضر در راستای یافته های دیگران است به این ترتیب که در این پژوهش سعی بر این بوده یک جمع بندی مفید و اجرایی در 

 خصوص موضوع مطالعاتی صورت پذیرد و سپس محورهای پژوهش بومی سازی شود.

ایج پژوهش صورت گرفته نشان می دهد که در خصوص تحلیل پاسخ های ارائه شده برای سواالت پرسش نامه؛ به هم چنین نت

 منظور تبدیل خیابان حکیم نزاری به یک یاده راه موفق و سرزنده ، پیشنهادات کلی زیر قابل ذکر است :

معابر هم جوار به نحوی که مشکل ترافیکی  توزیع مناسب ترافیک عبوری و پارکینگ خیابان حکیم نزاری در شبکه های -5

 بوجود نیاید.

جلب حمایت و مشارکت مردمی در مراحل مختلف فرآیند )اعم از تهیه طر ح ، اجرای طر ح و بهره برداری از طر ح( ، به  -0

 شی به شهروندان.عنوان اصلی ترین اعضاء ذی نفع پروژه ؛ از طریق شفاف سازی فرایند، نتایج و بازخوردهای پروژه و آگاهی بخ
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ارتقاء سطح فرهنگ استفاده از حالت های پایدارتر حمل ونقل )همچون پیاده و دوچرخه ( و افزایش آگاهی های اکولوژیکی  -3

 شهروندان.

سازماندهی و استقرار انواع مختلف کاربری ها و فعالیتها در محدوده مطالعاتی به نحوی که جاذب جمعیت و مشوق پیاده  -1

 وندان باشند.مداری شهر

استقرار مبلمان شهری در طول محور پیاده به نحوی که به لحاظ کمی و کیفی پاسخگوی نیاز شهروندان باشد. به عالوه  -1

اینکه سبب پویایی و حظ بصری و اتقاء غنای حسی فضا شود و نیز آسایش و راحتی شهروندان را هم فراهم سازد. هم چنین 

 ان متناسب با هویت و زمینه فضا و فرهنگ و نیاز استفاده کنندگان از فضا انجام شود.باید توجه داشت که طراحی مبلم
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